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പ്തിയസംവിധാനം
കകാണ്്്വരം്:
െി.പി.രാമക്ഷണ്ൻ്്
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ബധ്ൻ
1195 മീനം 5

സംസ്്ാനത്്്
പ്തിയകേസ്േളില്്
തിര്വനന്്പ്രം:152റോക
രാജയ്ങ്്ളിൽ്്റൊവിഡ്19
റോേംപെർ്്ന്്്പിെിച്്സാഹ
ചരയ്ത്്ിലം്റകരളത്്ിൽ്്27
റപർക്്്റോേംസ്്ിരീകരിച്്
സാഹചരയ്ത്്ിലം്സംസ്്ാന
കത്്വിവിധജില്്കളിലായി
18,011റപർ്്നിരീക്്ണത്്ി
ലാകണന്്്മ്ഖയ്മതന്്്ിപിണ
റായിവിജയൻ്്.
ഇവരിൽ17,743റപർ്്വീട്
കളിലം്268റപർ്്ആശ്പതത്ി
കളിലം്.ഇന്്കലമാതത്ം65
റപകരആശ്പതത്ിയിലം്
5,372റപകരവീട്കളിലം്നി
രീക്്ണത്്ിലാക്്ി.4,353റപ
കരനിരീക്്ണത്്ിൽനിന്്്ം
ഒഴിവാക്്ി.
റോേലക്്ണങ്്ൾ്്ഉള്്
2,467വയ്ക്്ികള്കെസാംപി
ള്കൾപരിറോധിച്്തിൽല
ഭയ്മായ1,807പരിറോധനാ
ഫലങ്്ൾകനേറ്്ീവാണ.്ഇന്്
കലപ്തിയറോസിറ്്ീവ്റക

കൊന്്്ംസ്്ിരീകരിച്്ിട്്ില്്.
റകരളത്്ിൽ്്മ്ന്്്റപർ്്ആ
ദയ്ഘട്്ത്്ിൽ്്റോേമ്ക്്ിറന
െിയിര്ന്്്.നിലവിൽ്്24റപ

രാണ്വിവിധആശ്പതത്ികളി
ൽ്്ചികിത്്യില്ണ്്്.എറണാ
ക്ളത്്്ചികിത്്യിൽകഴി
യ്ന്്മ്ന്്്വയസ്കാരക്്്

നിലത്പത്ികരമാണ.്ഒര്പ
രിറോധനാഫലംക്െി വര്
ന്്റൊകെഅന്്ിമമായിസ്്ി
രീകരിക്്ാനാകം്-മ്ഖയ്മതന്്്ി

അറിയിച്്്.
റോകത്്്റോേബാധഉറദ്്
േിക്്ാത്്തരത്്ിൽ്്വയ്ാപി
ക്്്ന്്തിനാൽഎല്്ാവരം്ജാ
തേ്തയം്റവണ്്മ്ൻ്്കര്തല്
കളം്സവ്ീകരിക്്ണം.പലയി
െത്്്ംജാതേ്തക്്്റവ്തേ്ദ്്
യിൽ്്കപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.എല്്ാവരം്
സർ്്ക്്ാരിക്്്തപ്തിറോധനെ
പെികള്മായിസഹകരിക്്
ണം.
റോട്്ർ്്പട്്ികയിൽ്്റപര്
റചർ്്ക്്്ന്്സമയമാണ.്അ
ക്്ാരയ്ത്്ിൽ്്നല്്ജാതേ്തപാ
ലിക്്ണം.പതത്ം,പാൽ്്വിതര
ണക്്ാർ്്റത്പാറട്്റക്്ൾ്്പാ
ലിക്്ണം.മാധയ്മതപ്വർ്്ത്്ക
രം്സർ്്ക്്ാരം്സ്രക്്ാകാ
രയ്ത്്ിൽ്്തേ്ദ്്ിക്്ണം.ഇവി
കെകഴിയ്ന്്വിറദേികൾ്്
റോേമില്്ാത്്വരാകണങ്്ിൽ്്
തിരിച്്്റോകാൻ്്മറ്്്തെസ
ങ്്ള്ണ്്ാവികല്്ന്്്ംമ്ഖയ്മ
തന്്്ിപറഞ്്്.

തറുപനുതുിരതു്ു
മേനൈി.റോകറുംു
കരുയുനറോസഫംു
നയ്്ഡൽഹി,റോഹട്്ി:മ്ൻ
ചീഫ്ജസ്്്്ിസ്രഞജ്ൻകോ
റോയികയരാജയ്സഭയിറലക്്്
നാമനിർറദേംകചയത്തികന
കച്്ല്്ിവിവാദംകൊഴ്ക്്്
ന്്്.റകതദ്്്സർക്്ാർതീര്മാ
നത്്ികനതിറരറൊൺതേ്സ്
ൾകപ്്കെതപ്തിപക്്ത്്ികോ
പ്്ംസ്തപ്ീംറൊെതിമ്ൻജ
ഡജ്ിമാരായമദൻബി.റോക്
റം്ക്രയ്ൻറോസഫം്രംേ
കത്്ത്്ി.ദീപക്മിതേ്ചീഫ്ജ
സ്്്്ിസായിരികക്്അറദ്്ഹത്്ി
കനതിറരപതത്സറമ്്ളനംനെ
ത്്ിയസംഘത്്ിൽകോറോ
യിക്്്ഒപ്്മ്ണ്്ായിര്ന്്വരാ
ണ്ഇര്വരം്.ജസ്്്്ിസ്കജ.
കചലറമേവ്റായിര്ന്്്നാലാമ
ൻ.എന്്ാൽ,ഇന്്്ഡൽഹി
ക്്്റോക്കമന്്്ംസതയ്തപ്
തിജ്്യക്്്്റേഷംഎല്്ാ
ത്്ിനം്മറ്പെിനൽക്കമ
ന്്്ംജസ്്്്ിസ്കോറോയ്റോ

ഹട്്ിയിൽമാധയ്മങ്്റോട്തപ്
തികരിച്്്.
ജ്ഡീഷയ്റിയ്കെസവ്ാത
തന്്്്യവം്വിേവ്ാസയ്തയം്റോ
ദയ്ംകചയ്്്ന്്താണ്കോറോ
യിയ്കെസ്്ാനലബധ്ികയന്്്
ജസ്്്്ിസ്മദൻബി.റോക്ർപ
റഞ്്്.അറദ്്ഹത്്ിന്എകന്്
ങ്്ിലം്പദവികിട്്്കമന്്്അ
ഭയ്്ഹങ്്ള്ണ്്ായിര്ന്്്.ഇതത്
കപകട്്ന്്്അത്സംഭവിക്്്
കമന്്്കര്തിയികല്്ന്്്ംറോ
ക്ർ.ജ്ഡീഷയ്റിയ്കെസവ്ാത
തന്്്്യത്്ിൽസാധാരണക്്ാര
ന്ള്്വിേവ്ാസംതകർക്്്ന്്
താണ്നിയമനകമന്്്ജസ്്്്ിസ്
ക്രയ്ൻറോസഫ്ക്റ്്കപ്്ട്
ത്്ി.
രാഷ്തെ്നിർമാണത്്ിക്്്
ചിലഘട്്ങ്്ളിൽജ്ഡീഷയ്റി
യം്പാർലകമന്്്്ംവകറൊർ
ത്്്തപ്വർത്്ിറക്്ണ്്ിവര്
കമന്്്കോറോയ്തപ്തികരി

ച്്്.പാർലകമ്്്ിൽജ്ഡീഷയ്റി
യ്കെകാഴച്പ്്ാട്കൾഅറി
യിക്്ാന്ള്്അവസരമായാ
ണ്ഞാൻരാജയ്സഭാംേതവ്
കത്്കാണ്ന്്ത.്തിരിച്്്പാ
ർലകമ്്്ിക്്്കാഴച്പ്്ാട്കൾ
ജ്ഡീഷയ്റിഎങ്്കനകാണ്
ന്്്കവന്്തം്എന്്ില്കെ
സാധിക്്്ം.സതയ്തപ്തിജ്്
കചയത്റേഷംഎല്്ാംവിേദീ
കരിക്്ാം-കോറോയ്പറ
ഞ്്്.
ഭരണഘെനയ്കെഅെിത്്
റയക്്്്റമൽേക്്മായതപ്ഹ
രമാണ്റകതദ്്്ംനൽകിയകത
ന്്്റൊൺതേ്സ്ആറോപി
ച്്്.ജഡജ്ിമാകരസഭയിറല
ക്്്നാമനിർറദേംകചയ്്്ന്്
റൊകെറൊെതികളിൽജന
ങ്്ൾക്്്ള്്വിേവ്ാസംതകര്
കമന്്്രാജസ്്ാൻമ്ഖയ്മതന്്്ി
അറോക്കേഹ്റോട്്്പറ
ഞ്്്.കോറോയ്പ്റകപ്്ട്വി

ച്്വിധിനയ്ായങ്്ള്കെനിഷപ്
ക്്തയിൽറപ്്ലം്സംേയമ്
ണ്്ാക്കമന്്്ംഅറദ്്ഹം.സർ
ക്്ാർഇത്്രംനെപെികൾ
ക്്്ത്നിയര്തായിര്കന്്ന്്്
എൻസിപിവക്്ാവ്മറഹഷ്
തപക്സ.സിപിഎം,എഐ
എംഐഎംത്െങ്്ിയപാർട്്ി
കളം്സർക്്ാർതീര്മാനത്്ി
കനതിറരരംേകത്്ത്്ി.േബ
രിമലയ്വതീതപ്റവേനം,റ
ഫാൽവിമാനഇെപാട്ത്െങ്്ി
യറകസ്കളിൽവിധിതപ്ഖയ്ാ
പിച്്സ്തപ്ീംറൊെതികബ
ഞ്്്കള്കെഅധയ്ക്്നായിര്
ന്്്ചീഫ്ജസ്്്്ിസ്കോറോയ.്
കഴിഞ്്ദിവസമാണ്ഇറദ്്
ഹകത്്രാജയ്സഭയിറലക്്്
രാഷ്തെ്പതിനാമനിർറദേം
കചയത്ത.്ചീഫ്ജസ്്്്ിസായിരി
കക്്കോറോയികക്്തിറരപീ
ഡനആറോപണവം്ഉയർ
ന്്ിര്ന്്്.

മാഹിയിൽഒര്സന്േ്ീക്്്കോതോണ; റട്്്്മാപ്്്േയാറാക്്്ന്്്
എൻ.നപ്ശാന്്്
തലറേരി:റകതദ്്്ഭരണതപ്റദേമായ
മാഹിയിൽ68വയസ്കാരിക്്്കൊ
വിഡ1്9കൊറോണവവറസ്ബാ
ധസ്്ിരീകരിച്്്.കഴിഞ്്യാഴച്
ഉംറകഴിഞ്്്സൗദിയിൽനിന്്്ക
രിപ്്്ർവിമാനത്്ാവളംവഴിമെങ്്ി
കയത്്ിയഇവർറോേബാധസംേ

യിച്്്ചികിത്്യിലായിര്ന്്്.ചാല
ക്്രക്ഞ്്ിപ്്്രമ്ക്്്സവ്റദേിയാ
യഇവര്കെഇത്വകരയ്ള്്റ്ട്്്മാ
പ്്്തയാറാക്്ിതപ്തിറോധനെപെി
കൾആരംഭിച്്തായിആറോേയ്വ
ക്പ്്്കഡപയ്്ട്്ിഡയറകറ്്്ർറോ.
എസ.്റത്പംക്മാർ.
ഇവർഒറട്്കററപ്്ര്മായിസമ്്ർ

ക്്ത്്ിറലർപ്്ിട്്്കവന്്ാണ്വിവ
രം.ഉംറയക്്്്റോയിവന്്റേഷം
ആദയ്ംപരിറോധനകക്്ത്്ിയത്
ചാലക്്രരാജീവ്ോന്്ിആയ്ർ
റവദകമഡിക്്ൽറൊകളജിലായി
ര്ന്്്.അവർമാഹിേവ.ജനറൽ
ആശ്പതിയിറലക്്്റഫർകച
യത്.്കൊറോണലക്്ണങ്്ൾക

ണ്്തികനത്്്െർന്്്റൊഴിറ്ക്ട്
ബീച്്്ആശ്പതത്ിയിറലക്്്റഫർ
കചയക്തങ്്ിലം്ബന്്്ക്്ള്കെനി
ർബന്്തപ്കാരംവീട്്ിറലക്്്മെ
ങ്്ി.പിന്്ീട്ഇവകരമാഹിആറോ
േയ്വക്പ്്്അധിക്തർരാതത്ികപാ
ലീസ്സഹായറ്ത്കെമാഹിജനറ
ൽആശ്പതത്ിയികലഐകൊറല

ഷൻവാർഡിലാക്്ി.അതിനികെ
യാണ്റോസിറ്്ീവ്റിസൽറ്്്വന്്
ത.്
ഇവർഅയൽപക്്കത്്ചിലറോ
ടം്ചിലബന്്്ക്്ള്മായം്സമ്്ർ
ക്്ംപ്ലർത്്ിയിര്ന്്്.ആയ്ർ
റവദആശ്പതത്ിയിൽസദാറോേി
റോകെന്്റോകലയാണ്റോകറ്്്

റം്ജീവനക്്ാരം്കപര്മാറിയകത
ന്്്ംപറയ്ന്്്.പ്ത്റച്്രിസം
സ്്ാനത്്ിക്്്ഭാേമായമാഹിയി
ൽഅറ്പറൊളംറപരാണ്നിരീക്്
ണത്്ില്ള്്ത.്
മാഹിജനറൽആശ്പതത്ിയികല
ചിലജീവനക്്ാരം്നിരീക്്ണത്്ി
ലാകണന്്റിയ്ന്്്.

ഉരപതരപഞുുടുപുുുകളംു
െീടുുിറയകുുും
സവ്ന്്ംതെഖൈൻ
തിര്വനന്്പ്രം:കൊവിഡ്
19വവറസ്ബാധപെര്ന്്
പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്സംസ്്ാ
നകത്്രണ്്്നിയമസഭാഉ
പകതരകഞ്്ട്പ്്്കൾ്്നീട്്ി
റയക്്്ം.ഇക്്ാരയ്ംസംസ്്ാ
നസർ്്ക്്ാര്മായിചർ്്ച്്കച
യത്റേഷംതീര്മാനിക്്്
കമന്്്ചീഫ്ഇലകറ്്്റൽ്്ഓ
ഫീസർ്്െിക്്ാറാംമീണമാധയ്
മങ്്റോട്പറഞ്്്.
ക്ട്്നാട്്ിലം്ചവറയില്
മാണ്ഉപകതരകഞ്്ട്പ്്്നെ
റക്്ണ്്ത.്ആറ്മാസത്്ിന
കംഉപകതരകഞ്്ട്പ്്്നെ
ക്്ണകമന്്ാണ്ചട്്ം.ജ്ൺ്്
19ന്മ്മ്്്ക്ട്്നാട്്ിൽ്്ഉപ
കതരകഞ്്ട്പ്്്നെന്്ിരിക്്
ണം.ഏത്സമയത്്്ംറോ
കട്്ട്പ്്്നെത്്ാൻ്്സജ്്മാ
കണന്്്റകതദ്്്കതരകഞ്്ട്
പ്്്കമ്്ിഷൻ്്അറിയിച്്ിര്
ന്്്.അതിന്പിന്്ാകലയാ

ണ്കൊവിഡ്പെർ്്ന്്്പിെി
ച്്ത.്ഈസാഹചരയ്ത്്ിൽ്്
ഇലക്ഷൻ്്നെത്്റോറവ
ണ്്റോഎന്്കാരയ്ംതീര്മാ
നകമട്റക്്ണ്്ത്കമ്്ിഷനാ
ണ.്
എന്്ാൽ്്,സംസ്്ാനസ
ർ്്ക്്ാര്കള്മായിആറോചി
ച്്്മാതത്റമതീര്മാനകമട്
ക്്്.കൊറോണപശ്്ാത്്ല
ത്്ിൽ്്റോകട്്ട്പ്്്നെത്്്ക
തപ്ാറോേികമല്്.അസാധാര
ണസ്്ിതിവിറേഷമാണ്ഇ
റപ്്ഴ്ള്്ത.്ഏതപ്ിലിൽ്്ഉപ
കതരകഞ്്ട്പ്്്നെത്്ാകമ
ന്്ാണ്തപ്ാഥമികകണക്്്
ക്ട്്ല്ണ്്ായിര്ന്്ത.്എന്്ാ
ൽ്്,ഇറപ്്ഴകത്്സാഹചരയ്
ത്്ിൽ്്അത്സാധയ്മല്്.ഉപ
കതരകഞ്്ട്പ്്്നെത്്ണകമ
ങ്്ിൽ്്നിയമസഭയക്്്്ഒര്വ
ർ്്ഷംകാലാവധിറവണകമ
ന്്ാണ്ചട്്ം.2012കമയ്വകര
യാണ്സഭയ്കെകാലാവധി.

പോെിഡ1ു9:മംുബൈയിലംുമരണം
നയ്്ഡൽഹി:രാജയ്ത്്്കൊവി
ഡ്19ബാധിതര്കെഎണ്്ം
137ആയിഉയർന്്തികോപ്്ം
മം്വബയിൽചികിത്്യിലിര്
ന്്അറ്പത്്ിമ്ന്്്കാരൻമ
രിച്്്.ഇറൊകെ,രാജയ്ത്്്കൊ
വിഡ്19മ്ലംമരിച്്വര്കെഎ
ണ്്ംമ്ന്്ായി.കർണാെകയി
ലം്ഡൽഹിയില്മായാണ്മറ്്്
രണ്്്റപർമരിച്്ത.്
അതിനികെ,റകതദ്്്സർക്്ാ

ർകഴിഞ്്ദിവസംതപ്ഖയ്ാപിച്്
യാതത്ാവിലക്്ിൽമ്ന്്്രാജയ്
ങ്്കളക്്്െിഉൾകപ്്ട്ത്്ി.അ
ഫേ്ാനിസ്്ാൻ,ഫിലിപ്്ീൻസ,്
മറലഷയ്എന്്ിവിെങ്്ളിറല
ക്്്ംതിരിച്്്മ്ള്്വിമാനസർ
വീസ്കൾക്്ാണ്31വകരപ്
ത്തായിവിലറക്്ർകപ്്ട്ത്്ി
യത.്യ്റോപയ്ൻയ്ണിയൻ

രാജയ്ങ്്ൾ,യ്കക,ത്ർക്്ിഎ
ന്്ിവിെങ്്ളിറലക്്്ള്്വിമാന
ങ്്ൾകഴിഞ്്ദിവസംനിർ
ത്്ിവച്്ിര്ന്്്. താജമ്ഹൽഉ
ൾകപ്്കെപ്രാവസത്്വക്പ്്ി
ന്കീഴില്ള്്മ്ഴ്വൻറകതദ്്്
ങ്്ളിലം്സദ്്ർേകവിലക്്്
ഏർകപ്്ട്ത്്ി.വരം്ദിവസങ്്
ളിൽവീട്്ിലിര്ന്്്റോലികച
യ്്ാൻകൊഴിലാളികളം്ഓൺ
വലനിൽപരീക്്കയഴ്താൻ
വിദയ്ാർഥികളം്സജ്്രാകാൻ
നിർറദേം.
ദ്ബായിൽനികന്്ത്്ിമം്
വബകസത്്ർബആശ്പതത്ി
യിൽചികിത്്യിലായിര്ന്്
റോേിയാണ്ഇന്്കലമരിച്്ത.്
ഇറദ്്ഹത്്ിക്്്ഭാരയ്യം്ചികി
ത്്യിലാണ.്ഇറദ്്ഹത്്ിന്മറ്്്
അസ്ഖങ്്ള്മ്ണ്്ായിര്ന്്്.

യാതത്ാവിവരങ്്ൾആശ്പ
തത്ിഅധിക്തകരത്െക്്ത്്ി
ൽഅറിയിച്്ിര്ന്്ില്്.
ഇന്്കലപ്ത്തായി23റപ

ർക്്ാണ്റോേംബാധിച്്ത.്മ
ഹാരാഷ്തെ്യിലാണ്ഏറ്്വം്
ക്ട്തൽകൊവിഡ്19ബാധി
തർ-39റപർ.15സംസ്്ാനങ്്
ളിലം്റകതദ്്്ഭരണതപ്റദേങ്്
ളില്മായി137റപർക്്ാണ്
റോേംബാധിച്്ത.്എന്്ാൽ,
പാർലകമ്്്ിക്്്ബജറ്്്സറമ്്
ളനംകവട്്ിച്്്ര്ക്്ികല്്ന്്്പാ
ർലകമ്്്റികാരയ്മതന്്്ിതപ്ഹ്്ാദ്
റോഷിപറഞ്്്.മ്ഴ്വൻബി
കജപിഎംപിമാരം്റോേതപ്തി
റോധറോധവതക്രണവ്മാ
യിമ്ന്്ിട്്ിറങ്്ാൻതപ്ധാനമ
തന്്്ിനറരതദ്്്റോദിആഹവ്ാനം
കചയത്.്

പൊറൊയിയപുടരാജയുസഭാംഗതവും

=ജ്ഡീഷയ്റിയ്കടവിശവ്ാസയ്േേൈരകത്്ന്്്നപ്േിപക്്ം
=സേയ്നപ്േിജ്്യക്്്്തശഷംമറ്പടികയന്്്കൊതൊയ്

18,011റരരുുെിരീകുുണതുുിൽ
=തോരവയ്ാപനംേടയാനം്ഉ

പതേശങ്്ള്്ക്്്മായിശാസന്േ്ജ്്
ര്കടയം്തോകറ്്്ര്്മാര്കടയം്വിേഗധ്
സമിേിര്പീൈരിക്്്ം
=ആതോരയ്രംരകത്്നപ്വര്്ത്്നങ്്
ള്്ക്്്തനത്േവ്ംനൽ്്ൈാനം്വിെയിര്
ത്്ാനം്കസനൈ്ട്്റിേെസമിേിനിെവി
ൽ്്വന്്്
=വതോജനങ്്ള്കടനപ്തേ്യൈനശ്ദ്്
യക്്്്പാെിതയറ്്ീവ്കൈയറിക്്്തനത്േവ്
ത്്ിൽ്്തസവനം
= കമഡിക്്ൽ്്വിേയ്ാര്്ഥിൈള്കടയം്പാ
രാകമഡിക്്ൽ്്സ്്്്ാഫിക്്്യം്തസവനം
െഭയ്മാക്്്ം

= കൊത്ജനങ്്ള്്ക്്്ംആതോരയ്നപ്
വര്്ത്്ൈര്്ക്്്ംവിവരങ്്ള്്കൈമാറാ
ൻ്്ഇ്്്റാകറ്്്ീവ്കവബ്തൊര്്ട്്ൽ്്വ
രം്
=ആവശയ്കമങ്്ിൽ്്ആയ്ഷ്വക്പ്്ികെ
ജീവനക്്ാര്കടയം്സവ്ൈാരയ്ആശ്പ
നേ്ിജീവനക്്ാര്കടയം്തസവനവം്െഭയ്
മാക്്്ം
=സംസ്്ാനത്്്കവറസ്കടസ്്്്ിങ്്ിന്
വയ്ാപൈമായസംവിധാനംഏര്്കപ്്ട്
ത്്്ം
=വര്്ക്നഫ്ംതോമിന്മ്ടക്്ംവരാേിരി
ക്്ാൻ്്പവര്്ൈട്്്ംതോഡ്കഷഡ്്ിങ്്്ംഉ
ണ്്ാവില്്

നപ്േിതോധനടപടിൈള്്

മേയുശാലകൾുുഅടയകുുുിലുു
തിര്വനന്്പ്രം/കൊച്്ി:
കകാവിഡ്19വയ്ാപനത്്ി
ക്്്പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്സം
സ്്ാനകത്്മദയ്ോലകൾ്്
അെയക്്്ണകമന്്്ആവേയ്ം
തള്്ിഎകവ്സസ്മതന്്്ിെി.
പി.രാമക്ഷണ്ൻ്്.വവറസി
കനതിറരജാതേ്തത്െര്റപ്്
ൾ്്തകന്്കച്്വെസ്്ാപന
ങ്്ൾ്്ത്റന്്്തപ്വർ്്ത്്ിക്്
ണംഎന്്ാണ്സർ്്ക്്ാരി
ക്്്നിലപാകെന്്്ംഒര്മദയ്
ോലയം്ഇത്വകരഅെച്്ിട്്ി
കല്്ന്്്ംമതന്്്ിപറഞ്്്.
അറതസമയംമദയ്വിൽ്്പ
നോലകളികലതിരക്്്ക്റ

യക്്്ാൻ്്പ്തിയസംവിധാ
നംകകാണ്്്വര്ന്്കാരയ്ം
സർ്്ക്്ാർ്്പരിേണിക്്്ന്്്
ണ്്്.വരിനിൽ്്ക്്്ന്്ത്ഒഴി
വാക്്ാൻ്്ന്റ്റോപ്്്കളി
ൽ്്പ്തിയസംവിധാനംഏ
ർ്്കപ്്ട്ത്്്ം.തിരക്്്ക്റ
യക്്്ാൻ്്ക്ട്തൽ്്കസകയ്്
രിറ്്ിജീവനക്്ാകരവിനയ്സി
ക്്്ം-മതന്്്ിഅറിയിച്്്.
ഇതിന്പിന്്ാകല,മദയ്വി
ൽപ്്നോലകളികലജീവന
ക്്ാർഉപറോക്്ാക്്കളമാ
സക്്ധരിക്്ാനം്കയ്്വിൽ
അകലംപാലിക്്ാനം്റത്പരി
പ്്ിക്്ണകമന്്്കബവറ്ിജസ്

റൊർപ്്ററഷൻഎംഡിഡി.
സപ്ർജൻക്മാർസർക്്്ല
ർഇറക്്ി.ഒര്വിൽപ്്നോല
യിൽഒര്സമയം25-30ആ
ള്കൾക്ട്തൽഅന്വദി
ക്്ര്ത,്കഴിയാവ്ന്്തത്കൗ
ണ്്റ്കൾത്റക്്ണം.ജീവന
ക്്ാർമാസക്,്സാനിവറ്്സ
ർഎന്്ിവഉപറോേിക്്ണം.
അതിനികെ,സംസ്്ാന
കത്്കബവറ്ിജസ്ഔകട്്്െറ്്്ക
ൾ്്പ്ട്്ണകമന്്ാവേയ്കപ്്ട്്്
വഹറക്്െതിയിൽ്്ലഹരി
നിർ്്മാർ്്ജനസമിതിഎന്്സം
ഘെനഹർജിനൽകി.ഹർ്്ജി
റൊെതിഇന്്്പരിേണിക്്്ം.

ഫലംപെഗറുുീപെങുുിലംു
െിരീകുുണതുുിൽുു
തുടരംു:
െി.മുരളീധരനുു
തിര്വനന്്പ്രം:തേ്ീചിതത്
ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഒഫ്കമഡിക്്
ൽസയൻസസികലറോ
കറ്്്ർക്്്കൊവിഡ1്9വവ
റസ്ബാധസ്്ിരീകരിച്്
സാഹചരയ്ത്്ിൽേനിയാ
ഴച്അവികെസദ്്ർേനംന
െത്്ിയതാൻസവ്യംനിരീ
ക്്ണത്്ിറലക്്്തപ്റവേി
ക്്്കയായിര്ന്്്കവന്്്
റകതദ്്്മതന്്്ിവി.മ്രളീധരൻ.
റോേലക്്ണങ്്ളില്്ായി
ര്കന്്ങ്്ിലം്കൊവിഡ്19
പരിറോധനനെത്്ി.ലഭിച്്
ഫലംകനേറ്്ീവാണ.്ഔ
റദ്യാേികപരിപാെികൾത
തക്ാലംഒഴിവാക്്ി.ഡൽ
ഹിയികലഔറദ്യാേികവസ
തിയിൽനിരീക്്ണത്്ിൽ
ത്െരാനാണ്തീര്മാനം-
അറദ്്ഹംപറഞ്്്.
േനിയാഴച്താൻസദ്്ർ
േനംനെത്്ിയതിന്കൊട്്
ട്ത്്ദിവസമാണ്തേ്ീചിതത്
യികലറോകറ്്്ർക്്്കൊവി
ഡ്റോസിറ്്ീവ്സ്്ിരീകരി
ച്്ത.്ആശ്പതത്ി,േറവഷ
ണവിഭാേങ്്ൾതമ്്ിൽബ
ന്്മികല്്ങ്്ിലം്അറങ്്യ
റ്്ംമ്ൻകര്തലം്ജാതേ്ത
യം്അനിവാരയ്മായതിനാ
ൽ,ഡൽഹിയിൽതിരികച്്
ത്്ിയഉെൻസവ്യംകവ്ാറ
വ്്്നിൽതപ്റവേിക്്ാൻ
തീര്മാനിക്്്കയായിര്
ന്്്-മ്രളീധരൻച്ണ്്ി
ക്്ാട്്ി.
സദ്്ർേനസമയത്്്അ
റദ്്ഹറത്്കൊപ്്മ്ണ്്ായി
ര്ന്്ബികജപിതിര്വനന്്
പ്രംജില്്ാതപ്സിഡ്്്്അ
ഡവ്.വി.വി.രാറജഷം്വീട്്ി
ൽനിരീക്്ണത്്ിലാണി
റപ്്ൾ.

മധയുപരുറേശ:ുഇടപരടു്ുസുപരുീംറോടതി
നയ്്ഡൽഹി:മധയ്തപ്റദശ്നി
യമസഭയിൽഉെൻവിേവ്ാസ
റോട്്്റതെണകമന്്ാവേയ്കപ്്
ട്്്ബികജപിറനതാവ്േിവരാ
ജ്സിങ്ചൗഹാൻനൽകിയ
ഹർജിയിൽഇന്്്തകന്്നി
ലപാട്വയ്ക്്മാക്്ാൻകമ
ൽനാഥ്സർക്്ാരിറോട്
സ്തപ്ീംറൊെതി.മ്ഖയ്മതന്്്ി
ക്്്ംസപ്ീക്്ർക്്്ംതപ്ിൻ
സിപ്്ൽകസതക്ട്്റിക്്്ംറൊ
െതിറോട്്ീസ്അയച്്്.ജസ്്്്ി
സ്മാരായഡി.വവ.ചതദ്്്ച്
ഡ,്റഹമന്്്ഗ്പത്എന്്ിവ
ര്കെകബഞ്്്ഇന്്്രാവികല
10.30ന്ഹർജിയിൽവാദം
റകൾക്്്ം.
കൊറോണഭീതിയ്കെപ

ശ്്ാത്്ലത്്ിൽസപ്ീക്്ർ
എൻ്്.പി.തപ്ജാപതിസഭാസ
റമ്്ളനംമാർച്്്26വകരമാറ്്ി
വച്്സാഹചരയ്ത്്ിലാണ്മ്
ൻമ്ഖയ്മതന്്്ിക്െിയായചൗ
ഹാനം്ഒമ്്ത്ബികജപിഎം
എൽഎമാരം്സ്തപ്ീംറൊെ
തികയസമീപിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്
ഇന്്കലവിേവ്ാസറോട്്്റത
െണകമന്്േവർണറ്കെഅ
ന്്്യോസനംതള്്ിയമ്ഖയ്മ
തന്്്ിവിേവ്ാസതപ്റമയത്്ി
ക്്്ആവേയ്റമയികല്്ന്്നി
ലപാെിലാണ.്അറതസമയം,
േവർണറ്കെനിർറദേംഅെ
ങ്്ിയകത്്്അറദ്്ഹംസപ്ീ
ക്്ർക്്്വകമാറിയിട്്്മ്ണ്്്.
ഇക്്ാരയ്ംച്ണ്്ിക്്ാണിച്്്

കമൽനാഥ്ഇന്്കലേവർ
ണർലാൽജിൊൻഡന്മ
കറ്്ര്കത്്്നൽകി.
ഇതിനികെ,ബംേള്ര്വി
ൽബികജപിയ്കെതെവിലിരി
ക്്്ന്്വിമതഎംഎൽഎമാ
കരറോചിപ്്ിക്്ണകമന്്ാവ
േയ്കപ്്ട്്്റൊൺതേ്സം്സ്
തപ്ീംറൊെതിയികലത്്ിയിട്്്
ണ്്്.വിമതഎംഎൽഎമാർ
തെവിൽകഴിയ്റപ്്ൾവി
േവ്ാസറോട്്ിന്തപ്സക്്ി
യികല്്ന്്്അവർഹർജിയിൽ
റോധിപ്്ിക്്്ന്്്.വിമതകര
റോചിപ്്ിക്്ാൻറകതദ്്്-കർ
ണാെകസർക്്ാര്കൾക്്്
നിർറദേംനൽകണകമന്്ാ
ണ്ആവേയ്ം.

=മരിച്്ത്ദ്ബായിൽനിനന്്ത്്ിയഅറ്പത്്ിമ്ന്്്ോരൻ=കോഗബാധിതർ137

ബികജപിക്്്പിന്്ാകെതോൺനര്സം്തോടേിയിൽ

നമസത്േ...കൈപിടിക്്ണ്്ാ..! തിര്വനന്്പ്രംറൊട്്ൺഹിൽറേൾസ്എച്്്എസഎ്സിൽകൊറോണയ്കെപ
ശ്്ാത്്ലത്്ിൽമാസക്്ധരിച്്്പരീക്്യക്ക്്ത്്ിയവിദയ്ാർഥിനികൾപരസപ്രംസപ്ർേിക്്ാകതഅഭിവാദയ്ംകചയ്്്ന്്്.

-കൈ.ബി.ജയചനദ്്്ൻ

മനുുുുറോളംമലയാളികൾ
കവുലാലംപുരിൽകുടുങുുി
കവ്ലാലംപ്ർ:കൊറോണ
യ്കെപശ്്ാത്്ലത്്ിൽമ
റലഷയ്യിൽനിന്്്കകാച്്ി
യിറലക്്്ള്്വിമാനംറദ്്ാ
ക്്ിയതികനത്്്െർന്്്വി
ദയ്ാർഥികളെക്്ംമ്ന്്്റോ
ളംമലയാളികൾകവ്ലാംലം
പ്ർവിമാനത്്ാവളത്്ിൽ
ക്ട്ങ്്ി.റോർ്്ഡിങ്പാസ്
നൽ്്കിയറേഷമാണ്വിമാ
നംറദ്്ാക്്ിയവിവരംഅറി
യിച്്കതന്്്യാതത്ക്്ാർപ

രാതികപ്്ട്്്.ഫിലിപ്്ീൻസ,്
കംറോഡിയ,മറലഷയ്ത്െ
ങ്്ിയരാജയ്ങ്്ളിൽനിന്്്
നാട്്ിറലക്്്വര്ന്്വരാണ്
ഇവർ.
മറലഷയ്യെക്്ംരാജയ്ങ്്

ളിൽനിന്്്ള്്വിമാനങ്്ൾ
ക്്്ഇന്്്യവിലറക്്ർകപ്്ട്
ത്്്ന്്സാഹചരയ്ത്്ിലാണ്
മലയാളികൾക്ട്്റത്്കെ
നാട്്ിറലക്്്മെങ്്ാകനത്്ി
യത.്

മം്ബൈയിൽവീട്്ിൽനിരീ
ക്്ണത്്ിഗേക്്് അയ
യക്്്്ന്്വര്ഗെബൈൈളി
ൽമായാത്്മഷിഗൊണ്്്
ള്് സ്്്്ാംപ് പതിപ്്ിച്്ഗപ്്
ൾ. നിരീക്്ണംഅവസാ
നിക്്്ന്്തീയതി അെക്്
മാണ്മ്ദര്ഗെയ്്്ന്്ത.്

കേനദ്്്മനത്്്ി
സദ്്ർശിച്്ത്
അവധിദിവസം

പേജ ്6,7

രഞജ്ൻഗൊഗൊയി



Edited, Printed and Published by  K.S. Sasikumar, Director, on behalf of M/s.Vaartha News Network Pvt.Ltd. Editorial Team: R. Gopikrishnan (Chief Editor), C. P. Rajasekharan* (Controlling Editor,* Responsible for selection of news under PRB Act), E. Rudran Warrier (Executive Editor), Vol 13, Issue No. 77 RNI No. KERMAL/ 2009/ 31365 Printed at ORUMA PRINTERS &
PUBLISHERS Ltd, Door No. X/536, Sreesankara Industrial Estate, Chiyyaram, Thrissur-680026 and published from Vaartha News Network Pvt.Ltd, Room No .17/825- B21,22, Muallim Complex, Arayidathupalam, Kozhikode - 673004, Ph: 0495 2729088. Email: info@metrovaartha.com
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നകഎസ്യ്സംസ്്ാനകമ്്ിറ്്ിയന്ൈ 'രക്്ം നല്്കാം േീവന്കാവലാവാം ' കയ്ാംപയിനിന്്്
ഭാഗമായി സംസ്്ാന പപ്സിഡ്്്് നക.എം അഭിേിത്്ിന്്് കനതത്വ്ത്്ില്് കോഴിക്കട്്
നമഡിക്്ല്്കോനളേില്്രക്്ദാനംനൈത്്്ന്്്

പെഎസ്യ്പര്വര്്ത്്െര്്
രക്്ോനംനടത്്ി
ഞോഴിഞ്ക്ട്:ഞോവിഡ്19േശ്്ാത്്ലത്്ില്്ആശ്േദ്തിേളി
ല്്ഞോഗിേൾ്്ക്്ാവിശ്യമാെരക്്ംഅേര്യാപ്തമാെസാഹെര്യ
ത്്ില്് യേ.എസ്.യ്സംസ്്ാനേമ്്ിറ്്ിആരംഭിച്് 'രക്്ംന
ല്്ോംജീവന്ോവലാവാം'എന്്േ്യാംേെിനിന്യറഭാഗമാെി
സംസ്്ാനദ്േസിെന്റ്യേ.എംഅഭിജിത്്ിന്യറഞനത്ത്േത്്ി
ല്്യേ.എസ്.യ്ദ്േവർ്്ത്്േർ്്ഞോഴിഞ്ക്ട്യമെിക്്ല്്ഞോഞള
ജ്ആശ്േദ്തിെില്്രക്്രാനംനടത്്ി.യോഞോണഭീതിനിലനി
ല്്ക്്്ന്്തിനാല്്േലര്ംആശ്േദ്തിേളിയലത്്ിരക്്ംരാനം
യെയ്്ാന്്മടിക്്്ന്്സാഹെര്യത്്ില്്യ്വജനങ്്ൾ്്ക്്്ം,യ്വ
ജനസംഘടനാദ്േവർ്്ത്്േർ്്ക്്്യൊപ്്ംവിര്യാർ്്ത്്ിേയളക്്്ടി
േക്്ാളിേളാക്്ിവര്ംരിവസങ്്ളില്ംസംസ്്ാനത്്്ടനീളംര
ക്്രാനംനടത്്്േൊണ്േ്യാംേെിനിന്യറലക്്്യയമന്്്അഭി
ജിത്്്േറഞ്്്.ജില്്ാദ്േസിെന്റ്വി.ടിനിഹാല്്,ഭാരവാഹിേ
ളാെവി.ടിസ്രജ്,േി.േിറമീസ്,ജിനീഷ്ലാല്്മ്ല്്ാഞ്ശ്രി,എം.േി
രാഗിന്്,എ.യേജാനിബ്എന്്ിവർ്്ഞനത്ത്േംനല്്േി.

sk-Iyq-cn-ss‰-tk-j≥ B‚v do I¨kv{S-£≥ Hm^v ^n\m≥jy¬ Ak‰vkv B‚v F≥t^m-gvkvsa‚v Hm^v skIyq-cn‰n C‚-dÃv BIvSv 2002, (\-º¿ 54/2002) {]Imcw hmbv]-°m¿°v/Pmay-°m¿°v Ah-cpsS hmbv] \njv{Inb BkvXn Bb-Xns\ XpS¿∂v hmbv]m-Xp-Ibpw
]en-ibpw a‰p sNe-hp-Ifpw 60 Znh-k-Øn-\Iw AS-hm-°p-∂-Xn\v Unam≥Uv t\m´okv Ab-®n-´p-≈-Xm-Ip-∂p. F∂m¬ hmbv]-°m¿/Pmay-°m¿ {]kvXpX ka-b-Øn-\Iw XpI AS-hm-°p-hm≥ hogv® hcp-Øn-b-Xns\ XpS¿∂v Sn BIvSnse sk£≥ 13 (4) dqƒ 8 {]Im-c-apff
A[n-Imcw D]-tbm-Kn®v Xmsg ]´n-I-bn¬ ]d-bp∂ ÿmhc PwKa hkvXp-h-l-Iƒ _m¶ns‚ A[n-Im-c-s∏-Sp-Ønb DtZym-K-ÿ-\mb Rm≥ 12.03.2020 Xnø-Xn°v ssIh-i-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p∂ hnhcw CXn-\m¬ Adn-bn-®p-sIm-≈p-∂p. Cu hkvXp hl-I-fn¬ bmsXm-cp-hn[
CS-]m-Sp-Ifpw \S-Ø-cp-sX-∂pw, GsX-¶nepw hn[-Øn-ep≈ CS-]m-Sp-Iƒ \S-Øp-∂-Xm-bm¬ BbXv _m¶n\v CuSm-Iphm-\p≈ XpI°pw ]en-i°pw a‰p sNe-hp-Iƒ°pw hnt[-b-am-bn-cn-°p-sa-∂p≈ hnhchpw hmbv]-°m-tcbpw/Pmay-°m-scbpw {]tXy-In®pw s]mXp-P-\-ßsf
s]mXp-hmbpw CXn-\m¬ Adn-bn-®psIm≈p∂p.

Sn SARFAESI Act s‚ 13 (8) mw hIp∏v  A\p-im-kn-°p∂ ka-b-]-cn-[n-°p≈n¬ apgp-h≥ _m[y-Xbpw Xo¿Øv ]W-b-hkvXp hmbv]°m¿°v/Pmay°m¿°v hnSp-X¬ sNbvXv FSp-°m-hp-∂-Xm-Wv.

hkvXp ssIh-i-s∏-Sp-Ø¬ t\m´okv

(No.CB(5) 784/2019 of RCS dt.29.11.2019 {]Imcw
KSCBbn¬ ebn® tImgn-t°mSv Pn√m kl-I-cW
_m¶nse hmbv]-I-fp-ambn _‘-s∏´ \S-]-Sn-Iƒ)

(Hcp sjUyqƒUv _m¶v)
dn°-hdn hn`m-Kw, ]n.-_n.-\-º¿ 503,- I-√mbv tdmUv, ]n.H Nme-∏pdw, tImgnt°mSv, 673002.
t^m¨: 0495 2701521, 2705408, 2705437

tIcf kwÿm\ kl-I-cW _m¶v ¢n]vXw

k¿ss^kn
\º¿, hmbv]m

\º-¿, imJ

Unam≥Uv
t\m´okv
XnøXn

hmbv]-°m-cpsS t]cpw
ta¬hn-em-khpw ÿmhc hkvXp-°-fpsS hnh-c-ßƒ

t\m´okv {]Imcw
Xncn-®-S-t°≠

XpI

(H-∏v) HmX-ssdkvUv Hm^o-k¿
tIcf kwÿm\ kl-I-cW _m¶v ¢n]vXw

tIm-gn-t°mSv
18.03.2020

SARFAESI
9 4 2 0
CLD  20584
sImbn-em≠n

25.09.2019
{io.kndmPv, S/o. tImb-°p´n,
ta°q-cn-°≠n hoSv, \tScn ]n.-H.,
tImgnt°mSv Pn√ 673620

3,75,239/-cq]
(29.02.2020 hsc)

sImbn-em≠n k∫v dPn-kv{Sm¿ Hm^o-knse 1436/2007 mw B[mc\º¿ {]Imcw kndmPv ta°q-dn-°≠n F∂h-cpsS t]cn¬ tImgnt°mSv Pn√, sImbn-em≠n Xmeq°v
Acn-°pfw hnt√-Pv Ipdn-®n-°c tZiw do k¿s∆ \º¿ 31/5 ¬s]´ ta°q-cn-°≠n ]dºn¬ hSs° Awiw ]dºpw 2 mw Xm°pw IqSnb kzØn ¬ sX°v `mKw
]dºn¬ s]´ 3 mw Xm°v IqSnb H∂mb ÿew c≠mbn `mKn-®Xn¬ s]´ ÿew 1,2,3,4,5 Xm°p-Iƒ IqSnb 53.25 sk‚n¬ \n∂pw sImSpØp t]mbXv Ign-®p≈
ÿew ]dºv 23.25 sk‚v ÿehpw AXnse kI-e-hn[ Ipgn-°qdv Na-b-ßfpw. AXn-cp-Iƒ (semt°j≥ k¿´n^n°‰v {]Imcw) Ing°v: tdmUv, sX°v:
ta°q-cn-°≠n keo¬ ssIhiw, ]Sn™mdv: Bim-cn-°≠n _ocm≥ Ip´n, hS°v: ta°q-cn-°≠n _ocm≥.

SARFAESI
9 4 1 8
HLD  20110
sImbn-em≠n

25.09.2019
{io.a[p, S/o. cmLh≥,
Ings° ]d-®m-en¬ aoØ¬ hoSv,
\tScn ]n.-H., tImgnt°mSv Pn√ 673620

3,71,313/-cq]
(29.02.2020 hsc)

sImbn-em≠n k∫v dPn-kv{Sm¿ Hm^o-knse 1053/2015 mw B[mc {]Imcw  a[p Ings° ]md-®m-en¬ aoØ¬  F∂h-cpsS t]cn¬ tImgnt°mSv Pn√, sImbn-em≠n
Xmeq°v Acn-°pfw hnt√-Pv IpXn-c-°pS tZiw do k¿s∆ \º¿ 29/1 ¬s]´ sX‰n ae-bn¬s∏´ Ings° ]d-h-®mev ]d-ºn¬ hSs° JWvUw ]dºn¬ apºv Xocm-[m-
c-ßƒ {]Imcw sImSpØp t]mb ]Sn-™mdv hSs° aqe samØw 7.5 sk‚v ÿew Ign-®p-≈Xpw InWdpw InW-dn-te-°p≈ 2 ASn hgnbpw HgnsIbp≈ Xpamb
ÿew 7 JWvU-ß-fm-°n-b-Xn¬ ]pc \n∂ncp∂ ÿehpw AXn-te-°p≈ hgnbpw Dƒs∏´ ÿew 1 mw Xm°v ]pc \n∂n-cp∂ ÿew. 1 mwXm°n\v sXm´v  ]Sn-™mdv
`mKw hgn ÿew 3 mw Xm°v  2.43 B¿(6 sk‚v) ÿehpw AXnse kI-e-hn[ Ipgn-°qdv Na-b-ßfpw.  AXn-cp-Iƒ (semt°j≥ k¿´n^n°‰v {]Imcw) Ing°v:
Ings° ]md-®m-en¬ iin ssIhiw, sX°v:  Ings° ]md-®m-en¬ ssjPp ssIhiw, ]Sn™mdv: Ings° ]md-®m-en¬ h’≥ , iin ssIhiÿehpw, CS-h-gnbpw
hS°v: Ings° ]md-®m-en¬ {]`m-I-c≥ ssIhiÿew

SARFAESI
8 2 8 5
CLD  20582
sImbn-em≠n

16.07.2018
1) {io.Zmtam-Z-c amcm¿, S/o. am[h amcm¿
2) {io.[\-tejv, S/o. Zmtam-Z-c amcm¿, Imt¥mfn lukv,
tNa-t©cn ]n.H., sImbn-em≠n,
tImgn-t°mSv Pn√˛673304

1,78,303/-cq]
(29.02.2020 hsc)

tNa-t©cn k∫v dPn-kv{Sm¿ Hm^o-knse B[mc \º¿ 271/2010, 2951/2009 ̀ mK-]{Xw  -A\p-k-cn®v Imt¥mfn  Zmtam-Z-c amcm¿, S/o. am[h amcm¿ F∂hcpsS t]cn¬
tImgn-t°mSv Pn√ sImbn-em≠n Xmeq-°v tNa-t©cn hnt√Pv tNa-t©cn tZiØv do k¿s∆ \º¿ 68/8  ¬ s]´ Imt¥mfn ]d-ºn¬ ]Sn-™msd Xe ]dºpw It¥mfn
]d-ºn¬ ]Sn-™msd Xe \Sp JWvUw ]d-ºn¬ ]Sn-™mdv `mKw sXs° Xe ]dºpw IqSn H∂m-bn-´p-≈-Xn¬ hgn°v hn´Xv Ign®v _m°n ÿe-Øn¬ hS°v Ing°v
`mKw (I-cm-dnse c≠mw \{º v ) HgnsI _m°n ÿe-Øn¬ sX°v `mKw Xocv sImSp-ØXv Ign®v _m°n ÿew 1 Dw 2 Dw Xm°p-Iƒ  4 1/4 sk‚v -ÿehpw AXnse
kI-e-hn[  Ipgn-°qdpNabßfpw. AXn-cp-Iƒ (B[mc {]Im-cw 1 mw Xm°v)  Ing°v: X∂n¬ tijw ÿew (\n-ß-fpsS ssIh-iw) sX°v: X∂n¬ tijw Xocv
sImSpØp t]mb ÿew, ]Sn™mdv: hgn°v th≠n Hgn-hm-°nb ÿew, hS°v: CXn-s‚ c≠mw Xm°pw \nß-fpsS ssIhiw ÿehpw.
Imt¥mfn ]d-ºn¬ ]Sn-™msd Xe ]dºpw It¥mfn ]d-ºn¬ ]Sn-™msd Xe \Sp JWvUw ]d-ºn¬ ]Sn-™mdv `mKw sXs° Xe ]dºpw IqSn H∂m-bn-´p-≈-Xn¬
hgn°v hn´Xv Ign®v _m°n ÿe-Øn¬ hS°v Ing°v `mKw  7 1/4 sk‚v -ÿehpw AXnse kI-e-hn[  Ipgn-°qdpNabßfpw. AXn-cp-Iƒ (B[mc {]Im-cw)
Ing°v: X∂n¬ tijw ÿew (2 mw \{ºp-Im-c≥  ssIh-iw ÿew), sX°v: CXnse 3 mw \{ºns‚ 1 mw Xm°v, ]Sn™mdv: CXnse 3 mw \{ºns‚ 2 mw Xm°v
hS°v: s]mXp-hgn. (samØw 11 1/2 sk‚v -ÿehpw AXnse kI-e-hn[ Ipgn-°qdpNabßfpw)

നഷ്്ചപ്ട്്്്
എയ്്്ഞേരില്ള്്KL18J
1563 നമ്്റില്ള്് മാര്തി
സ്സ്ക്്ി സ്േിഫ്റ്്് വിെി
ഐോറിയ്്്ആർസിര്
ക്്്ൊദ്താമഞ്ദ്്യനഷ്്യ്പ്ട്്്.
േണ്്്േിട്്്ന്്വർ്്തായഴോ
ണ്ന്്വിലാസത്്ിഞോഅ
ട്ത്്്ള്് ഞോലീസ് ഞ്സ്്്ഷ
നിഞോഅറിെിക്്്േ.
ബാര്രാജന
S/oരാമന
ഇടീക്്്ന്്്മ്്ല(ഹൗസ്)
വളെം(േിഓ)
PH-9744600089

എസഎ്ഫ്ഐയന്ൈ കനതത്വ്ത്്ില കോഴിക്കട്് േില്്യിനല
എല്്ാസക്ള്ക്ളിലം്കോനളജക്ളിലം്ഹാൻഡ്വാഷ്വിത
രണത്്ിന്്്ഭാഗമായിമാനാഞ്്ിറകോഡലസക്ള്ിന്നലകിയ
ഹാൻഡ്വാഷ്ഉപകോഗിച്്്ടകകഴക്ന്്്വിദയ്ാരഥികള

കൊറോണ: മ ുനുുെ ര ുത ല ുെ ളുു
ശ കുു മാ കുുി ജി ലുുാ ഭ ര ണ ക ുടം
ഞോഴിഞ്ക്ട്:ഞോഴിഞ്ക്ട്യറെിലഞവഞ്സ്്്ഷന്്ദ്േ
ഞവശനേവാടത്്ിനരിേിയലനീണ്്വരിേണ്്്ടിക്്റ്്്
ര്ക്്ിങ്േൗണ്്റായണന്്്യതറ്്ിദ്്രിഞക്്ണ്.്ഞോവി
ഡ്ബാധതടയ്ന്്തിയ്്്ഭാഗമായ്ള്്ആഞോഗ്യേ
രിഞോധനക്്്ള്്താണ്വരി.ദ്രസ്്ലങ്്ളില്്നിന്്്
യോത്ഗതാഗതസംവിധാനംഉേഞോഗയ്പ്ട്ത്്ിജി
ല്്െിയലത്്്ന്്വര്യടആഞോഗ്യേരിഞോധനയറെി
ല്്ഞവഞസ്്്്ഷന്്,യേ.എസ.്ആർ്്.ടി.സിയടർ്്മിനല്്,യൊ
െ്യ്സല്്ബസ്സ്്്്ാ്്്്എന്്ിവിടങ്്ളില്്ഊർജിതമാ
െിനടക്്്ന്്്ണ്്്.
ക്ടായതഅഴിയ്ർ്്,വടേര,താമരഞശരി,രാമനാട്്്
േരഞോർ്്െർ്്,യോെിലാണ്്ി,മ്ക്്ംഎന്്ിവിടങ്്ളി
ല്ംജില്്െില്്സമാനഞസവനംലഭ്യമാക്്ിെിട്്്ണ്്്.13
അംഗങ്്ള്ള്്മ്ന്്്ടീമ്േളാണ്യറെില്്ഞവസ്ഞ്റ്ഷ
നില്്േരിഞോധനനടത്്്ന്്ത്.യതർ്്ഞൊമീറ്്ർ്്ഉേ
ഞോഗിച്്്നടത്്്ന്്േരിഞോധനെില്്ശരീരതാേനി

ല100െിദ്ഗിെില്്ക്ട്തല്ള്്വയരആഞോഗ്യദ്േവ
ർ്്ത്്േർ്്മ്ഞഖനവിവിധആശ്േദത്ിേളിഞലക്്്െിേി
ത്്ക്്ാെിഅെക്്്ം.ആെിരക്്ണക്്ിന്ആള്േളാ
ണ് ജില്്ാഭരണക്ടവ്ം ആഞോഗ്യവക്പ്്്ം തഞ്ദ്ശ
സേ്െംഭരണസ്്ാേനങ്്ള്ംസംയ്ക്്മാെിനല്്ക്
ന്്ഞസവനംരിവഞസനഉേഞോഗയ്പ്ട്ത്്്ന്്ത്.വി
ഞരശത്്്നിന്്്എത്്്ന്്വര്യടസച്്ാരേഥവ്ംവി
വരങ്്ള്ം ആഞോഗ്യ േരിഞോധനയ്ക്പ്്ം ദ്േവ
ർ്്ത്്ിക്്്ന്്യഹല്്പ്യെസ്േില്്ഞശഖരിക്്്ം.യമ
െിക്്ല്്വിര്യാർ്്ത്്ിേൾ്്,നഴ്സ്മാർ്്,ആഞോഗ്യദ്േവ
ർ്്ത്്േർ്്,യോലീസ്,യവാള്്്ിെർ്്മാർ്്എന്്ിവരാണ്
ഞസവനരംഗത്്്ള്്ത്.
യോഞോണയ്മാെിബന്്യപ്്ട്്സംശെനിവാരണ
ത്്ിന്േലഞദ്ക്്റ്്,്ജില്്ായമെിക്്ല്്ഓെീസ്എന്്ിവി
ടങ്്ളില്്24മണിക്്്ർ്്യഹല്്പ്ലലന്്ഞസവനവ്ം
ലഭയ്മാക്്ിെിട്്്ണ്്.്ആംര്ലന്്സ്സൗേരയ്ംആവശയ്

മാവ്ന്്ഘട്്ങ്്ളില്്അവലഭ്യമാക്്്ന്്തിന്ംസൗ
േരയ്ംഒര്ക്്ിെിട്്്ണ്്.്വാർ്്ഡത്ലജാദഗ്താേമ്്ിറ്്ി,േ
ച്്ാെത്്്തലജാദഗ്താേമ്്ിറ്്ി,ജില്്ാതലജാദഗ്താേ
മ്്ിറ്്ിഎന്്ിവയ്യടദ്േവർ്്ത്്നങ്്ള്ംോര്യക്്മമാ
െിനടക്്്േൊണ്.വാർ്്ഡ്അംഗം,ആഞോഗ്യ,ആശ,
ക്ട്ംബദ്ശീ,അക്്ണവാടിദ്േവർ്്ത്്േർ്്എന്്ിവരട
ങ്്്ന്് വാർ്്ഡ്തലേമ്്ിറ്്ിഅതത് ദ്േഞരശങ്്ളില്്
ഞോധവല്്ക്്രണവ്ംമ്ന്്േര്തല്്ദ്േവർ്്ത്്നങ്്
ള്ംനടത്്ിവര്ന്്്.ജില്്െിയലഎല്്ാആശ്േദ്തിേ
ളില്ംഞോവിഡ്-19യഹല്്പ്യെസ്ക്ആരംഭിച്്ിട്്്
ണ്്്. വിഞരശത്്് നിന്്്ം തിരിയ്ച്ത്്ിെവർ്്ക്്്ംബ
ന്്്ക്്ൾ്്ക്്്ംനിരീക്്ണത്്ില്്േഴിയ്ന്്വർ്്ക്്്ം
േതിനഞ്ച്ളംേൗണ്്സിഞലഴ്സ്മ്ഞഖനമാനസിേ
സമ്്ർ്്ദ്്ംഅന്ഭവിക്്്ന്്വർ്്ക്്്േൗണ്്സിലിങ്ംന
ല്്േിവര്ന്്താെിജില്്ായമെിക്്ല്്ഓെീസർ്്ഞോ.
ജെദ്ശീ.വിഅറിെിച്്്.

യാപതുാ-ചരകു്ുവണുുികളുകെറവഗതവർധിപുുികുുാൻ
മലബാറികലരഴഞുുൻരാളങുുൾമാറുുിതുുുെങുുി
തലഞശരി:തലഞശരിക്്്ംേണ്്്രിന്ംഇടെിലതലഞശരിയോട്
വള്്ിഭാഗത്്ാണിഞ്പ്ൾോളംമാറ്്ലദ്േവ്ത്്ിനടക്്്ന്്ത്.ഇ
തിനാെിക്റച്്്രിവസംരാവിയലമ്തലലവേിട്്്വയരയോട്
വള്്ിയറെിലയവഞഗറ്്്ഭാഗിേമാെിഅടച്്ിട്്ിര്ന്്്.മണിക്്്റി
ലന്ഞോളംേിഞോമീറ്്ർസ്േീെിലമാദ്തംവണ്്ിേൾഓടിക്്ാ
നേഴിയ്ന്്സാധാരണയറെില്േളാണിഞ്പ്ൾഈഭാഗത്്്
ള്്ത്.ഇത്ോയടമാറ്്ിമണിക്്്റില135േിഞോമീറ്്ർഞവഗത്്ില
ൊദ്താ-െരക്്്വണ്്ിേൾഓടിക്്ാനേര്യാപ്തമാെയ്.ടി.എസ്
യറെില്േളാണ്സ്്ാേിക്്്ന്്ത്.േഴെോളത്്ിന്ഒര്മീറ്്റിന്
52േിഞോൊണ്ഭാരം.ഇഞ്പ്ൾസ്്ാേിക്്്ന്്തിന്ഒര്മീറ്്റിന്
60േിഞോഭാരമ്ണ്്്.യറെിലിയ്്്ഭാരംക്ട്ന്്ഞൊയടവണ്്ിേ
ള്യട ഞവഗവ്ംക്ട്്ാനാവ്യമന്്ാണ്എച്്ിനിെറിങ്്്വിഭാഗ
ത്്ിയ്്്േയ്ണ്ത്്ല.ഇതിന്പ്റയമഫ്ളാഷ്ബട്്്യവലെിങ്്്ം
നടത്്്ന്്്ണ്്്.ഇഞ്പ്ൾഉേഞോഗിച്്്വര്ന്്ഒര്യറെിലിയ്്്
നീളം13മീറ്്റാണ്.ഇത്ോരണംഓഞോേതിമ്ന്്്മീറ്്റിനിടെി
ല്ംയവലഡ്യെയ്്ണം.എന്്ാലഫ്ളാഷ്ബട്്്യവലെിംഗ്സിസ്്്്
ത്്ില130മ്തല210മീറ്്ർവയരൊണ്ഒര്യറെിലിയ്്്നീളം.
മംഗള്ര്-യൊർണ്ർയറെിലോതബി-റ്ട്്ാക്്ിമാറ്്ാന്ള്്ന
ടേടിയ്യടഭാഗമാൊണ്പ്തിെഭാരഞമറിെോളങ്്ള്ംവണ്്ിേ
ൾക്്്ഞവഗവ്ംക്ട്്്ന്്ത.്നിലവിലെി-റ്ട്്ാണിത.്ദേ്വ്ത്്ിപ്
ർത്്ീേരിച്്്ദ്ടെലറണനടത്്ിവിജെിച്്ാലഞ്ദഗെിംഗ്സി-റ്
ട്്ായ്ംേിന്്ീട്ബി-റ്ട്്ായ്ംമാറ്ം.ദ്ടാക്്്നവീേരണത്്ിന്95
ഞോടിര്േഇതിനേംയറെിലയവഅന്വരിച്്ിട്്്ണ്്്.

വിദയ്ാരഥിനിചയബലാത്്ംഗംചെയത്യ്വാവിന്ജാമയ്മില്്
മഞ്ച്രി:േതിമ്ന്്്വെസ്്്ദ്ോെമ്ള്്വിര്യാർഥിനിയെേലത
വണബലാത്്ംഗംയെയ്ത്യവന്്ഞേസില്്റിമാ്്്ില്്േഴിയ്
ന്് ദ്േതിയ്യടജാമ്യാഞേക്്മഞ്ച്രിഞോക്ഞോസ്യേഷ്യല്്
ഞോടതിതള്്ി.യോന്്ാനിോലയ്പ്ട്്ിഎഴെേറമ്്ില്്ലെസ
ല്്(38)യ്്്ജാമ്യാഞേക്്ൊണ്തള്്ിെത്.2018മ്തല്്ദ്േതിയ്
യടയ്ംേരാതിക്്ാരിയ്യടയ്ംവീട്േളില്്യവച്്്േലതവണേീ
െനത്്ിനിരൊക്്ിയെന്്ാണ്ഞേസ്.

വിദേശത്്്നിപന്്ത്്ിയ
ആൾപക്്തിദരനടരടി
ഞേരാദ്മ്്:വിഞരശത്്്നിയ്ന്ത്്ിഞആരാഗ്യവക്പ്്ിന്യറജാദ്ഗ
താനിർ്്ഞദ്്ശങ്്ൾോലിക്്ാത്്ഞേരാദമ്്്ഞെഞോളിസേ്ഞരശിക്്്
യോലീസ്ഞോട്്ീസ്നലേി.േഴിഞ്്രിവസംഷാർജെിലനിന്്്
നാട്്ിയലത്്ിെഇൊൾയൊഴില്റപ്്്േണിനടക്്്ന്്ിടത്്്ഞോ
വ്േയ്ംമറ്്്ജനങ്്ള്മായ്ംസമ്്ർക്്ംപ്ലർത്്ാനദ്ശമിക്്്
േയ്ംയെയ്തിര്ന്്്.ഇതിയനത്ടർന്്്നാട്്്ോർദ്ഗാമേച്്ാെ
ത്്്യസദ്േട്്റി,ദ്ഗാമേച്്ാെത്്ംഗങ്്ൾ,ആഞോഗ്യദ്േവർത്്
േർ,യോലീസ്എന്്ിവയരവിളിച്്്േരാതിനലക്േൊെിര്ന്്്.
ഞേരാദ്മ്്യോലീസ്ഇന്്സ്േക്്ർ്്യേ.യേ.ബിജ്,ഞേരാദ്മ്്താ
ല്ക്്്ആശ്േദ്തിയഹല്്ത്്്ഇന്്സ്േക്്ർ്്ഇ.എം.ശശീദ്ദ്്ക്മാ
ർ്്,ഞേരാദ്മ്്ജനലമദ്തിയോലീസ്,യോഞോണദ്േതിഞോധദ്േവ
ർ്്ത്്നത്്ിനായ്ര്േീേരിച്്യോലീസ്സ്േ്ോഡ്അംഗങ്്ൾ്്എ
ന്്ിവർ്്ഇൊള്യടവീടേളിയലത്്ിൊണ്നടേടിസേ്ീേരിച്്ത.്നി
െമദ്േോരമ്ള്്മ്ന്്േര്തല്േൾ്്എട്ക്്ാത്്തിന്ം,ജനങ്്
ളില്്ഭീതിഉണ്്ാക്്ിെതിന്ംഞോഗംഉയ്ണ്ക്്ില്്മറ്്്ള്്വരിഞല
ക്്്േേരാതിരിക്്ാന്ള്്ആഞോഗ്യവക്പ്്്നിർ്്ഞരശങ്്ൾ്്ോലി
ക്്ാത്്തിന്മാണ്നടേടി.ഐേിസി269യോത്ജനാഞോഗ്യ
സംരക്്ണനിെമദേ്ോരമാണ്ഞേയസട്ത്്ത.്അറസ്്്്ിന്ത്ലയ്
മാെഞോട്്ീസ്നല്്ക്േയ്ം28രിവസംേർ്്ശനനിരീക്്ണത്്ി
ല്്േഴിൊന്്നിർ്്ഞ്ദ്ശംനല്്ക്േയ്ംയെയ്ത്.
േഴിഞ്്രിവസംഞേരാദ്മ്്െില്ംക്ത്്ാളിെില്ംജനങ്്ള്മാ
െിസമ്്ർക്്ംപ്ലർത്്ിെനിരീക്്ണത്്ില്ള്്ഓഞോദ്േവാ
സിേൾക്്്ഇത്്രത്്ിലഞോട്്ീസ്ംഞോധവത്േരണവ്ംനട
ത്്ിെിര്ന്്്.വിഞരശങ്്ളിലനിന്്്നാട്്ിയലത്്്ന്്വർജാദ്ഗത
ോലിക്്ണയമന്്്ംഞആരാഗ്യവക്പ്്ിന്യറനിർ്്ഞ്ദ്ശങ്്ൾ്്ോലി
ക്്ണയമന്്്ംഅധിക്തർ്്അറിെിച്്്.

പപ്തിബോധപപ്വരത്്നംശക്്മാക്്ി
ക്റ്്്യാടി:ോവില്ംോറേച്്ാെത്്ിലഞോഞോണദ്േതിഞോധ
ദ്േവർത്്നം ശക്്മാക്്ി. ഇതിയ്്് ഭാഗമാെി ദ്ഗാമ േച്്ാെ
ത്്്ംആഞോഗ്യദ്േവർത്്േര്ംആർ.ആർ.ടിടീമിയ്്്ഞനത്ത്േ
ത്്ിലലമക്്്ദ്േെരണം,ഞോധവലക്്രണഞോട്്ിസ്വിതര
ണവ്ം നടത്്ി.ദ്ഗാമ േച്്ാെത്്് യസദ്േട്്റി യഹലത്്് ഇന
സ്യേക്്റ്യടയ്ംഞനത്ത്േത്്ിലേടേളിലനടന്്േരിഞോധന
െിലഭക്്്യഞോഗ്യമലാത്്വസ്ത്ക്്ൾേിടിക്ടിേിഴച്മത്്ി.

വീട്്ിൽചാരായവാറ്്്,
പര്തിഓടിരക്്പപ്്ട്്്
നാരാപ്രം:എക്ലസസ്സംഘംനടത്്ിെേരിഞോധനെില
ോവില്ംോറെിലവീട്ഞേദദ്്്ീേരിച്്്നടത്്്േൊെിര്ന്്ൊരാ
െവാറ്്്േിടിക്ടിദ്േതിഓടിരക്്യ്പ്ട്്്.ോവില്ംോറവിഞ്ല്ജി
ലമാഞ്്്ക്ന്്ിലഅധിോരത്്ിലവീട്്ിലഞോണസയ്്്വീട്്ി
ലാണ്വാറ്്ിയോണ്്ിരിക്്്ന്്നിലെിലൊരാെംേിടിക്ടിെത്.
3.2ലിറ്്ർൊരാെവ്ംവാറ്്്േേരണങ്്ള്ംഇവിയടനിന്്്
േസ്്്്െിെിലഎട്ത്്്.എക്ലസസ്സംഘയ്ത്േണ്്ഞൊയട
ഞോണസണഓടിരക്്യപ്്ട്്തായ്ംഇൊൾക്്്ഞവണ്്ിഅഞന്േഷ
ണംഊർജിതമാക്്ിെതാെിഅധിക്തർേറഞ്്.്ദേ്ിവ്്്ീവ്ഓ
െിസർസി.േി.െദ്ദ്്യ്്്ഞനത്ത്േത്്ിലസിവിലഎക്ലസസ്
ഓെീസർമാരാെേി.യേ.അനിര്ദ്്്,അന്പ്മെങ്്ിെില,എം.
അര്ണ,വനിതാസിവിലഎക്ലസസ്ഓെീസർബി.ബബിത
എന്്ിവർേരിഞോധനെിലേയ്ക്ട്ത്്്.

ബോധവതക്രണ
വാഹനപപ്െരണം
നടത്്ി
തിര്രങ്്ാടി:യോഞോണലവ
റസ്വയ്ാേനയത്്യെറ്ക്്ാന
ഞവണ്്്ന്് മ്നേര്തല്േയള
ക്റിച്്്യോത്ജനങ്്യളഞോ
ധവലക്്രിക്്്ന്്തിയ്്്ഭാഗ
മാെി തിര്രങ്്ാടി നഗരസഭ
യ്ംതിര്രങ്്ാടിലെണസ്ക്്
ബ്്്ംസംയ്ക്്മാെിയോഞോ
ണ ഞോധവലക്്രണവാഹ
നദ്േെരണംനടത്്ി.യെമ്്ാട്
ബസ്സ്്്്ാനഡ്േരിസരത്്്ന
ടന്് െടങ്്ില മ്നിസിപ്്ല
യെെർഞേഴ്സണയേ.ടിറഹീ
ര, ലെണസ് ക്്ബ് ഞോർെി
ഞനറ്്ർയജെിംസ്വളപ്്ിലഎ
ന്്ിവർഞെർന്്് ദ്േെരണവാ
ഹനം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് യെയ്ത്.
ത്മ്്്ഞ്പ്ൾമ്ഖംഅമർത്്ി
പ്്ിടിക്്്ന്്തിന് ഞവണ്്ി യോ
ത്ജനങ്്ൾക്്്ത്വാലവിതര
ണവ്ംനടത്്ി.
െടങ്്ിലമ്നിസിപ്്ലലവ
സ്യെെർമാനഅബ്്്റഹിമാ
നക്ട്്ി,ലെണസ്ക്്ബ്ഭാര
വാഹിേളാെയേ.ടിഷാജ്,എ.
യേനിസാം,സിദ്്ീഖ്േനക്്
ല,അബ്്്ലഅമർ,അബ്്്റ
ഹിമാനക്ട്്ിഎ,ആസിഫ്േ
ത്്്ർ,ഞോ.സ്മിതാഅനി,ഖ
മറ്ന്്ിസ എം, മ്നിസിപ്്ല
യസദേ്ട്്റിഇ.നാസിം,മ്നിസി
പ്്ലയഹലത്്്ഇനസ്യേക്്ർ
ടിെദ്ദ്്നസംസാരിച്്്.

മലപ്്്റബത്്
ബോടതികളിലം്
കര്്ശന
നിയപത്്്ണം
മഞ്ച്രി:ജില്്െില്്ഞോവിഡ്
19 യോഞോണ സ്്ിരീേരിച്്
സാഹെരയ്ത്്ില്്ഞോടതിേളി
ല്ംേർ്്ശനനിെദ്ന്്ണങ്്ൾ്്
ോലിക്്ാന്് ലഹഞ്ക്ടതി
നിർ്്ഞദ്്ശംനല്്േി.ഇക്്ഴിഞ്്
രിവസംനടത്്ിെവീെിഞോ
ഞോണ്്െറന്്സിംഗില്യടൊ
ണ്ഞേരളലഹഞക്്ടതിയോ
ഞോണ വ്യാേന നിെദ്ന്്ണ
ത്്ിനാെി നിർ്്ഞ്ദ്ശങ്്ൾ്് ന
ല്്േിെത്.ഞോടതിേളില്്ജന
ങ്്ൾ്് ക്ടിനില്്ക്്്ന്്ത് നി
ഞോധിച്്്. അത്യാവശ്യമ്ള്്
ഞേസ്േൾ്് മാദ്തം േരിഗണി
ച്്ാല്്മതിയെന്്ാണ്ജ്െീഷ്യ
ല്്ഓെീസർ്്മാർ്്ക്്്ലഭിച്്നി
ർ്്ഞ്ദ്ശം. മാർ്്ച്്് 31വയരഎക്
സ്ോർ്്ട്്ി വിധിേൾ്് ോടില്്.
അത്യാവശ്യഘട്്ങ്്ളില്് മതി
സാക്്ിവിസ്താരം. മീെിഞെ
ഷന്ം അരാലത്്്ം േരമാവ
ധി ക്റക്്ണം. മീെിഞെഷ
ന്ംമറ്്്മാെിവിഞരശത്്്നി
യ്ന്ത്്്ന്്വർ്് മതിൊെ യമ
െിക്്ല്്ഞരഖേൾ്്ഹാജരാക്്
ണം.ഞേസ്മാറ്്ിയവക്്്ന്്ത്ം
മറ്്്മ്ള്്വിവരങ്്ൾ്്ബാർ്്അ
ഞോസിഞെഷന്്, ഗ്മസ്തർ്്
എന്്ിവയരഅറിെിക്്്േയ്ം
തഞലരിവസംമ്ന്്്മണിക്്്മ്
മ്്ാെി ഇ ഞോർ്്ട്്് ലസറ്്ില്്
ദ്േസിദ്്യ്പ്ട്ത്്്േയ്ം ഞവ
ണം. ദ്േിമിനല്് ഞേസ്േളില്്
സാക്്ിേൾ്്ക്്് സമന്്സ് നട
ത്്്ന്്ത്ം താല്്ക്്ാലിേമാ
െിനിെദ്ന്്ണഞമർ്്ത്്ണം.േ
ക്്ിേൾ്് ആവശ്യയ്പ്ട്ന്് േ
ക്്ം ലിസ്്് ്് യെയ്ത സിവില്്
ഞേസ്േൾ്്മാറ്്ിയവക്്ാവ്ന്്
താണ്.എല്്ാവര്ംആഞോഗ്യ
സ്രക്്ഉറപ്്ാക്്്ന്്തിനാെി
മ്ഖാവരണം ധരിക്്ണം.
ലേ വ്ത്്ിൊക്്്ന്്തിന്
ള്് സാനില്റ്സർ്് വാങ്്്േ
യ്ംഇത്സ്്്്ാഫ്,അഭിഭാഷേർ്്
ത്ടങ്്ിയോത്ജനങ്്ൾ്്ക്്്വ
യരനല്്േണം.ഇതിനാെിജി
ല്്ാ ലീഗല്് സർ്്വീസസ് അ
ഞൊറിറ്്ിെില്് നിഞ്ന് ഓെീ
സ്യെലവ്േൾ്്എന്്നിലെി
ഞോ െണ്്് േയ്ണ്ത്്ാവ്ന്്
താണ്. റിമാ്്്ില്് േഴിയ്ന്്
ദ്േതിേയള ഓഞോ സിറ്്ിംഗി
ന്ംഞോടതിെില്്ഹാജരാക്്്
ന്്ദ്േവണതഅവസാനിപ്്ിച്്്
റിഞ്പ്ർ്്ട്്് മാദ്തം ഹാജരാക്്ി
ൊല്്മതിയെന്്്ംലഹഞ്ക്
ടതിനിർ്്ഞ്ദ്ശിച്്്.

ഞോഴിഞ്ക്ട് :യോഞോണഭീ
തിമ്ലംആശ്േദ്തിേൾ്്സദ്്
ർ്്ശിച്്് െിേിത്്ഞതടാന്് മടി
ക്്്ന്്വർ്്ക്്് ഞോഴിഞ്ക്ട്
ആസ്്്്ർ്്മിംസിയ്്്ആസ്്്്ർ്്@
ഞോംേദ്്തി.ഐസിയ്അട
ക്്ംഅനിവാര്യമാെആശ്േ
ദ്തി സൗേര്യങ്്ള്മാൊണ്
ആസ്്്്ർ്് @ഞോം േദ്്തി സ
ജ്്ീേരിച്്ിരിക്്്ന്്ത്.ആസ്്്്
ർ്്മിംസ്ഞോസ്േിറ്്ല്്ഞോൾ്്
ലടംെെറക്്ർ്്
ഞോ. ഹംസ.േി.എം, ദ്േമ്ഖ
ന്യ്ഞോസർ്്ജന്് ഞോ. ഞജക്്
ബ് ആലപ്്ാട്്് എന്്ിവർ്് ഞെ
ർ്്ന്്് േദ്്തി ഉദ്ഘാടനം യെ
യ്ത്.വിരഗ്ദ്്ഞോക്്ർ്്മാര്ം,
നഴ്സ്മാര്ം, ോരായമെിക്്
ല്്ജീവനക്്ാര്ംഉൾ്്യ്പ്ട്ന്്
ഞസവനത്്ിന്പ്റഞമെിസി
ഞോയതറാപ്്ി ഞസവനങ്്ള്ം
െിസിൊദ്ടിസ്്് ്ിയ്്് ഞസവന
ങ്്ള്ം ലഭ്യമാണ്. ഞോഗേരി
ഞോധനക്്ാവശ്യമാെ രക്്
സാമ്്ിള്േൾ്്വീട്്ിയലത്്ിഞശ
ഖരിക്്ാന്ം,ആവശയ്മാെമര്

ന്്്േൾ്്വീട്്ിയലത്്ിച്്്നല്്ക്
വാന്ംആസ്്്്ർ്്@ഞോംഞസവ
നത്്ില്യട സാധിക്്്യമന്്്
ഞോ.ഞജക്്ബ്ആലപ്്ാട്്് േറ
ഞ്്്. യോഞോണ ഉൾ്്യ്പ്യട

യ്ള്്േേർ്്ച്്വ്യാധിേൾ്്േട
ർ്്ന്്് േിടിക്്്ന്് സമെങ്്ളി
ല്്,ഇത്്രംഞോഗാവസ്്േൾ്്
ഏറ്്വ്ംഗ്ര്തരമാെിബാധി
ക്്ാനിടയ്ള്്ദ്േതിഞോധഞശ

ഷി ക്റഞ്്വർ്്ക്്്ഏറ്്വ്ം
സ്രക്്ിതവ്ം ദ്േഞോജനദ്േ
രവ്മാണ്ആസ്്്്ർ്്@ഞോംേ
ദ്്തി. ക്ട്തല്് വിവരങ്്
ൾ്്ക്്്8606234234.

കൊറോണ:റോകറ്്്റം്ചികിത്്യം്
ആസ്്്്ര്്@റോമില്കെവീട്്ിറേക്്്

കോഴിക്ക്ട്ആസ്്്്ര്്മിംസിന്്്ആസ്്്്ര്്\@കോംപദ്്തിആസ്്്്ര്്മിംസ്കോസപ്ിറ്്ല്്കോള്്
ടൈംഡയറക്്ര്്കോ.ഹംസ.പി.എംകോ.കേക്്ബ്ആലപ്്ാട്്്കേര്്ന്്്ഉദഘ്ാൈനംനേയ്്്ന്്്.

നാരാപ്രം:ദ്ഗാമേച്്ാെത്്്യോഞോണ
ദ്േതിഞോധദ്േവർത്്നങ്്ൾഊർജിതമാ
ക്്ി.േച്്ാെത്്്തലറാേിഡ്യറസ്ഞോ
ണസിബിൾടീംര്േീേരിക്്്േയ്ംവാർ
ഡ്തലടീമ്േൾര്േീേരിച്്്ദ്േവർത്്നം
ആരംഭിക്്്േയ്ംയെയ്ത്.േല്യാണം,ഗ്
ഹദേ്ഞവശംഎന്്ിവഉള്്വീട്േൾസദ്്ർ
ശിച്്് മാർഗനിർഞ്ദ്ശങ്്ൾ നലക്േയ്ം
,െടങ്്്മാദത്മാെിനടത്്ാനനിർഞദ്്ശംന
ലക്േയ്ം യെയ്ത് .ഞ്ക്ഞ്ദൊത്്വങ്്
ൾഒഴിവാക്്ാന്ം,േള്്ിേളിയലദ്ോർത്്
നേളില ജനബാഹ്ല്യം ഒഴിവാക്്ാന്ം
നിർഞ്ദ്ശംനലേി .യോഞോണബാധിത
ദ്േഞരശങ്്ളിലനിന്്്വന്്വർഞോംേ്ോ
റല്്്നിലത്ടര്ന്്തിന്ള്്നടേടിേ
ൾസ്േീേരിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇത്്രംആള്േള്മാ
െിബന്്യ്പ്ട്േയ്ംആവശ്യമാെനിർ
ഞ്ദ്ശങ്്ൾനലക്േയ്ംയെയ്്്ന്്്ണ്്്.േ
ച്്ാെത്്ിലഇത്വയര190ഞേർനിരീക്്
ണത്്ില്ണ്്്.വിഞരശത്്്നിന്്്വന്്വർ

ഒര്ോരണവശാല്ംആശ്േദ്തിെിലറി
ഞ്പ്ർട്്് യെയ്്ാന ഞനരിട്്് വഞരണ്്തില്്
.ഞോണ മ്ഞഖന അധിക്തര്മാെി ബ
ന്്യ്പ്ട്േയ്ം അവശ്യയ്പ്ട്്ാല മാദ്തം
ഞനരിട്്് ഞോക്േയ്ം യെയ്താല മതി .
ഞോംേേ്ാറല്്്നിലത്ടഞരണ്്വർയോ
ത്സ്്ലങ്്ളിലഇറങ്്്ന്്ത്ദ്േൊസം
സ്ഷ്്ിക്്്ന്്്ണ്്്.ഇത്്രക്്ാർയ്ക്തിയര
വര്ംരിവസങ്്ളിലദ്രന്്നിവാരണനി
െമദ്േോരംനടേടിസ്േീേരിക്്്ം.
സ്പ്്ർമാർക്്റ്്്േളിയലജനത്്ിരക്്്ഒ
ഴിവാക്്ാനഓെർവിലപ്്നനിഞോധിച്്ി
ട്്്ണ്്്.സ്പ്്ർമാർക്്റ്്്േൾ,ബാങ്്്േൾ,മ
റ്്്വ്യാോരസ്്ാേനങ്്ൾ,ക്്ിനിക്്്േൾ
,ആശ്േദ്തിേൾ ,േച്്ാെത്്് ഓെീസ്
എന്്ിവിടങ്്ളില യോത്ജനങ്്ൾക്്്
ലേേഴ്ക്ന്്തിന്ള്്സംവിധാനംഏ
ർയ്പ്ട്ത്്ാനനടേടിഎട്ത്്്.ആഞോ
ഗ്യജാദ്ഗതയ്യടഭാഗമാെിഇന്്്േച്്ാെ
ത്്ിയലഞോട്്ല,ക്ൾബാർ,മലസ്യമാം

സവിലപ്്നഞേദദ്്്ങ്്ൾമ്തലാെസ്്ാേ
നങ്്ളിലേരിഞോധനനടത്്ി .ഏേഞര
ശം30ഓളംസ്്ാേനങ്്ളിലേരിഞോധ
നനടത്്ി.യോഞോണഞോഗബാധയ്യട
േശ്്ാത്്ലത്്ില സ്േീേരിഞ്ക്ണ്് ആ
ഞോഗ്യശ്െിത്േമാർഗനിർഞ്ദ്ശങ്്ൾനല
േി.ശ്െിത്േനിലവാരംയമച്്യ്പ്ട്ത്്്ന്്
തിന്രണ്്്സ്്ാേനങ്്ൾക്്്ഞോട്്ീസ്ന
ലേി.
േരിഞോധനെിലയഹലത്്്ഇനസ്യേ
ക്്ർമാരാെയേ. സതീഷ്ബാര്, ടി.യേ.
ഞദ്േമന,ജ്നിെർയഹലത്്്ഇനസയ്േക്്
ർമാരാെസി. ദ്േസാദ് ,േി.യേ.ദ്േീജിത്്്,
യേ.യേ.,ക്ഞ്്്മ്ഹമ്്ദ്,ജേഎമിമഎ
ന്്ിവര്ംേയ്ക്ട്ത്്്.വര്ംരിവസങ്്ളി
ല്ംആർആർ ടി ദ്േവർത്്നവ്ം േരി
ഞോധനേള്ംഊർജ്്ിതമാെിത്ടര്യമ
ന്്്യസദേ്ട്്റിഎനലശഞലദദ്്്നഅറിെി
ച്്്.

കൊറോണ:നാദാപുരതു്ുപരുതിറോധപരുവർതുുനങുുൾഊർജുുിതമാകുുി മ്ത്കാട്വീട്്ില്്
നിന്്്മലമാനിറച്്ി

പിടിക്ടി
ഞേരാദ്മ്് : യേര്വണ്്ാമ്ഴി
യറയ്ച്്് ഞോറസ്്് ്്ഓെീസി
ന്േീഴിയലമ്ത്ോടിയലവീ
ട്്ില്്നിന്്്ംവനംവക്പ്്്അ
ധിക്തർ്് മലമാനിറച്്ിേിടി
ക്ടി.മ്ത്ോട്തയ്്ില്്ടി.ജി.
ആന്്ദ്ര്സിയ്്്വീട്്ില്്നി
ന്്്ംോേംയെയത്ത്ംഉണ
ക്്ി സ്ക്്ിച്്ത്മാെ നില
െില്ള്്മാനിറച്്ിൊണ്േി
ടിക്ടിെത്.ഇൊയളഅറസ്്്്്
യെയ്ത്.ഞേസില്്ക്ട്തല്്
ആള്േയളേിടിക്ടാന്ണ്്്.
ഞോറസ്്്്്യറെിച്്്ഓെീസർ്്
അഖില്്നാരാെണന്ലഭിച്്
രഹസ്യവിവരത്്ിയ്്്അടി
സ്്ാനത്്ിലാണ് മാനിറച്്ി
േിടിക്ടിെത്.സംഘത്്ില്്
യേര്വണ്്ാമ്ഴി യെേ്യ്ട്്ി
ഞറയ്ച്്്ഞോറസ്്്്്ഓെീസർ്്
യേ.ഷാജീവ്,ഞോറസ്്്്്ഓെീ
സർ്്മാരാെ എം.യേ. േത്്
നാഭന്്,യേ.ടി.ലത്്ീഫ്,ബീ
റ്്് ഓെീസർ്്മാരാെ ഞോയ്
ഞോണ്്സണ്്, േി. ഷീന,
ല്ദടബല്്വാച്്ർ്്േി.രവീദ്ദ്്
ന്് എന്്ിവരടങ്്ിെ സംഘ
മാണ് േിടിക്ടിെത്. ഞോട
തിെില്്ഹാജരാക്്ിെദ്േതി
യെഈമാസം30വയരറിമാ
്്്്യെയ്ത്.മ്ന്്്വർ്്ഷംമ്
തല്്5വർ്്ഷംവയരതടവ്ം
25,000ര്േേിഴയ്ംലഭിക്്ാ
വ്ന്്ക്റ്്മാണ്.

മാനഹാനി:അയല്്വാസിക്്്മ്ന്്ക്ര്്ജാമയ്മില്്
മഞ്ച്രി:മദ്രസവിര്യാർഥിനിക്്്മാനഹാനിവര്ത്്ിയെന്്ഞേ
സില്്ഒളിവില്്േഴിയ്ന്്യ്വാവിയ്്്മ്ന്്ക്ർ്്ജാമ്യാഞേക്്മ
ഞ്ച്രിഞോക്ഞോസ്യേഷ്യല്്ഞോടതിതള്്ി.ഞോര്ർ്്ോല
ഞ്ക്ട്യൊണ്്ിെില്്ബീരാന്്ക്ട്്ി(46)യ്യടജാമ്യാഞേക്്ൊണ്
തള്്ിെത്.വണ്്്ർ്്യോലീസാണ്ഞേസഞ്നേഷിക്്്ന്്ത്.

ബലാത്്ംഗംചെയത്യ്വാവിന്ജാമയ്മില്്
മഞ്ച്രി :േതിനാറ്ോരിയെയതങ്്ിന്് ഞൊപ്്ില്്യവച്്്ബലാ
ത്്ംഗംയെയ്ത്യവന്്ഞേസില്്റിമാ്്്ില്്േഴിയ്ന്്യ്വാവി
യ്്്ജാമ്യാഞേക്്മഞ്ച്രിഞോക്ഞോസ്യേഷ്യല്്ഞോടതിത
ള്്ി. മണ്്ാർ്്ക്്ാട് മണലടി േറമ്്ില്് േീടിേ മ്ഹമ്്ദ് റമീസ്
(23)യ്്്ജാമ്യാഞേക്്ൊണ്തള്്ിെത്. 2019ജ്ലലെിലാണ്
ഞേസിന്്ാസ്േരമാെസംഭവം.2020യെദ്ര്വരി13നാണ്ദ്േതി
അറസ്്്്ിലാെത്.
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മലയാളസിനിമകു്ുവിജയദോരമുലഎപുനുരുആശയംഅവതരി
പുുിചുുതുടി.ഇ.വാസുദേവനഎനുുനിര
മുുാതാവായിരുനുുു.1951-പല'അമുു'എ
നുുെികതുമായിരുനുുുടി.ഇ.നിരുുമിചുുആ
േയുെികതും.വിദനാേെികതുങുുളുുകു്ുകെുാമു
ഖയുംനലകുിപകുാുടു്ുമാകതുദമമുദനുാുടുുു
ദൊകാനുുകഴിയുഎനുു്ദബാധയുംവ
നുുദപുാുളുു,വി. ദേവനുുഎനുുദെരില
സവുനുുമായികഥകളഉടുുാകുുിഎനുു്
െറയുനുുതാവംു ശരി. അടുരുു ഭാസി
പയഅഭിനയിപുുികുുുകമാകതുമലുുൊടുുു
ൊടികുുുകയംുപെയതുാണുടി.ഇ.െരീ
കുുെങുുളതുടങുുിയത.ുസുുാനാരഥി
സാറാമുു എനുു സിനിമയായിരുനുുു
അത.ുനസീര ഭാസി ദൊമുുിദനഷന
ആരംഭികുുുനുുതുഈ െികതുംമുതലാ
ണ.ുനിരമുുാതാവാണുതാരംഎനു്ുപത
ളിയിചുുയാളാണുടി.ഇ.വാസുദേവന

നിരമ്്ാതാവാണ്താെം

പൃഥവുിരാജംുബിജുദമദോനംുമുഖയുദവഷതുുിലഎതുുിയഅയുുപുുനംുദൊശിയിപലകല
കുുാതുുഎനുുഗാനംഏറുുുൊടാതുുവരദകരളകുുര
യിലകുറവായിരികുുും.ഇദപുുഴിതഒരുദൊടിയില
ധികംകാഴെുകുുാപരസവുനുുമാകുുിയുടയുുബിലഗാനം
സുപുുര ഹിറുുായിരികുുു
കയാണ.ു പരകബുുവരി
ആേയുവാരമായിരുനുുു
ൊടുു്റിലീസ്പെയതുത.ു
ദജകസു്ബിദോയുസം
ഗീതം നിരവഹിചുു ഗാ
നംആലെിചുുതുഅടുുപുുാ
ടിസവുദേശിനഞുുമുുയാ
ണ.ുവരികപളഴുതിയ
തംുനഞുുമുുതപനുുയാ
ണ.ുഗാനം റിലീസ്പെ
യതുുമെികുുുറുകളകുു
കംതപനുുദോഷയുലമീ
ഡിയയിലകവറലായി
രുനുുു.ഈഗാനതുുിലുപടനഞുുമുുദയയംുദകുെകുുക
രഇരുകകയംുനീടുുിസവുീകരിചുുു.സചുുിതിരകുുഥപയ
ഴുതിസംവിധാനംനിരവഹിചുുെികതുംദോളഡുദൊ
യിനദോഷനെികദുെഴസു്ആണുനിരമിചുുത.ു

ടേകു്ുഓരിനുദശഷംമദഹഷ്നാരായെപുുു
സംവിധാനതുുില പുറതുുിറങുുാനാപോ

രുങുുുനുു'മാലിക'ുഎനുുസിനിമയിപലരഹദുരാ
സിലുുഅവതരിപുുികുുുനുുഅറുെതുകാരപുുുലു
കു്ുപുറതുുുവനുുിരുനുുു.ഇദപുുഴിതാനിമിഷസജ
യപുുുയംുകെുായദമറിയലുകുുാണുഅെിയറകെുവ
രതുുകരുുപുറതു്ുവിടുുിരികുുുനുുത.ുമുടിപോപകുുന

രചു്ുവടുുകണുുടപവചു്ുഒ
റുുദോടുുതുുിലുു നിമിഷ
യാപെനുു് തിരിചുുറി
യാനാകാതുുദമകു്ുഓ
വറാണു താരതുുിന.ു
പൊടുുിമുതലംു ദു
കസുാകുുിയംു എനുു
സിനിമയകുു്ുദശഷംര
ഹദംുനിമിഷയംുഒരു
മികുുുനുു സിനിമയാ

െിത.ുസുകലമാനുുമാലികുഎനുുകഥാൊകതുമായി
രഹദുഎതുുുനുുെികതുതുുിലദോസ്ലിനഎനുുക
ഥാൊകതുമായാണുനിമിഷഎതുുുനുുത.ുമമുുുടുുിയംു
ദോഹനുുലാലംു ദെരുുനുുായിരുനുുു മാലികുസി
നിമയുപടരറു്ുുുലുകു്ുമുനപുപുറതുുിറകുുി
യിരുനുുത.ു മാലികിനായിരഹദു 20 കി
ദോകുറചുുതുമുനപുവാരതുുയായിരു
നുുു. ആദുുുദോസഫു നിരമികുുു
നുുെികതുതുുിലകാരെിവലമു
വിപനറു്ുവരകുുുംെകുുാളി
കളാണു

കരിഷമ്കപുറിപുുുമകുുളുുകു്ുഏ
റുുവംുഇഷുുപപുുടുുനടിസദോേരി

കരീനകപുരുുആപെനു്ുതാരം.മകളുു
സകമറയംുമകനുുകിയാനംുരുടുത
ലംുകാണുനുുതുകരീനയുപടസിനിമ
കളാപെനുുുംകരിഷമ്ഒരുഅഭിമുഖ
തുുിനിപട െറഞുുിരുനുുു . മകുുളുപട
കെുിയനടികരിഷമ്തപനുുയാദോഎ
നുുദോേയുതുുിനാണുതാരംമറുെടിന
ലുുകിയത.ുഅങുുപനദൊനുുുനുുിലുു,ക
രീനപയയാണുഅവരുുകുുിഷുും.അവളു
പടസിനിമകളാണുരുടുതലുുകാൊറു
ളുുത.ുഎപുുുസിനിമകളുുഅധികംകാ
ൊറിലുു.ഞാനുുഅതിനുനിരുുബനുുി
കുുാറുമിലുു.എപുുുകുറചുു്സിനിമകളുു
മാകതുദമഅവരുുകടുുിടുുുളുുുഎനുുാണു
കരിഷമ്െറഞുുതു.1991ലുുപുറപതുു
തുുിയദകുെംകയേുിഎനുുെികതുതുുിലു
പടയാണുകരിഷമ്ദോളിവുഡിദലകുു്
എതുുുനുുത.ുപമുുുലുുഹുഡ’ുഎനുുപവ
ബുസീരിസിലുപടഡിജിറുുലുുരംഗദതുു
കുുുംഇദപുുളുുകരിഷമ്അരദങുുറുുംകു
റിചുുു

നി
േി
ഷ
യ

്രട
ല

്ക
്്്േ
ാറ

്ന
്്്നഞ്്മ്്യ്രടരാട്്് കെീനരയയാണ്

ഇഷ്്ം

തിരുവനനുുപുരം: ദൊവിഡു
19കെുതിദോധകെുവരുുതുുനങുു
ളുു ശകുുിപപുുടുതുുുനുുതിപുുു
ഭാഗമായിസംസുുാനതു്ു9ജി
ലുുകളിലായി 50 കനിവു 108
ആംബുലനുുസുകളുുവിനയുസി
ചുുിടുുുപടുുനുു് മകനുുുി പക.പക.
കശലജടീചുുരുുഅറിയിചുുു.ആ
േയുഘടുുതുുിലുു 2 ആംബുല
നുുസുകളിലുുനിനുുാണുരടുുാം
ഘടുുതുുിലുു ആവശയുകതയനു
സരിചുു് 50 എണുുമാകുുി ഉയ
രുുതുുിയത.ു ഇതുരുടാപത സ
രുുകുുാരുു ആംബുലനുുസുകളംു
ദസവനമനുഷഠ്ികുുുനുുുടു്ു.
ഐ.എം.എ.യംുസഹായികുുാ
പമനുു്െറഞുുിടുുുടുു്.ആവശയു

കതയനുസരിചുു് കനിവു 108
ആംബുലനുുസുകളുപടഎണുും
രുടുുുപമനുുും മകനുുുി വയുകുുമാ
കുുി.
ദോഗലകുുെം ഉളുുവപര
യംുദോഗബാധിതദമഖലക
ളിലുുനിനു്ുഎതുുുനുുവപരയംു
ഐദോദലഷനുുവാരുുഡുകളി
ദലകുുുംദോംഐപോദലഷ
നിദലകുുും മാറുുുനുുതിനാണു
വിവിധജിലുുകളിലുു 108ആം
ബുലനുുസുകളുുവിനയുസിചുുിരി
കുുുനുുത.ുതിരുവനനുുപുരം2,
പൊലുും 3,എറൊകുളം 26,
തുശുരുു3,ൊലകുുാടു4,മലപുുു
റം4,ദൊഴിദുകുടു3,കണുുുരുു
3,കാസരുുദോഡു2എനുുിങുു

പനയാണു ആംബുലനുുസുക
ളുുവിനയുസിചുുിരികുുുനുുത.ുതി
രുവനനുുപുരം, പനടുമുുാദശ
രി, ദൊഴിദുകുട,ുകണുുുരുുവി
മാനതുുാവളങുുളിലംു 108
ആംബുലനുുസുകളുുവിനയുസി
ചുുിചുുിടുുുടു്ു.
ജിലുുാപൊദോെദോെിറുു
റിങു പസലുുിപുുു ദമലുുദോടുു
തുുിലാണുഓദോജിലുുകളിലംു
ആംബുലനുുസുകളുപട കെുവ
രുുതുുനംഏദൊെിപുുിചുുിരികുുു
നുുത.ുഓദോകടുിപുുിനുദശഷവംു
ആംബുലനുുസുകളുുഅണുവി
മുതമാകുുിയ ദശഷമാണു വീ
ണുുും ഉെദോഗികുുുനുുത.ു
കെലറുുും എമരുുജനുുസി പമ

ഡികുുലുു പടകുനീഷനംു ഉ
ളുുപപുുപട200ഓളംജീവനകുുാ
രാണു ഷിഫറുുുടിസുുാനതുുിലുു
ദസവനമനുഷഠ്ികുുുനുുത.ു
എലുുാസുരകുുാമാനേണുു
ങുുളംുൊലിചുുാണുആംബുല
നുുസുകളുുകെുവരുുതുുികുുുനുുത.ു
ആദോഗയുവകുപുുിനപുറദനതു
തവുതുുിലുുജീവനകുുാരുുകു്ുമതി
യായെരിശീലനംനലുുകിയിടുുു
ടു്ു.
സുരകുുമുനുുകരുതലുകളു
പടഭാഗമായിജീവനകാരുുകു്ുധ
രികുുാനുളുുസുരകുുാമാസ്ക,ു
കണുുട,കകയുറകളുു,പുറംവ
സക്തും ഉളുുപപുുടുനുുെി.െി.ഇ.
കിറുുുകളുുജിലുുാപമഡികുുലുുഓ

രീസുകളുപടദനതുതവുതുുിലുു
ലഭയുമാകുുിയിടുുുടു്ു.
24മെികുുുറംുദസവനംല
ഭയുമാകുനുുതരതുുിലാണു108
ആംബുലനുുസുകളുു പൊദോ
െ കെുവരുുതുുനങുുളുുകുുായി
സജുുമാകുുിയിരികുുുനുുത.ുതി
രുവനനുുപുരം പടകുദോൊ
രുുകുുിലുു കെുവരുുതുുികുുുനുു ക
നിവു 108 ആംബുലനുുസ് ക
ണുുദകുടാളുുറുമിപലജീവനകുുാ
രംു24മെികുുുറംുജാഗരുക
രാണ.ുകണുുദകുടാളുുറുമിദലകുു്
എതുുുനുു വിളികളിലുു, വിളി
കുുുനുുയാളുുനലുുകുനുുവിവര
ങുുളിലുുദൊവിഡു19ദോഗല
കുുെങുുളുു ഉളുുതായി ദൊ

നുുുകയാപെകുുിലുുവിവരംഅ
താതുജിലുുകളിപലബനുുപപുുടുു
പൊദോെ പസലുുിപന അറി
യികുുുനുുു.തുടരുുനുു്ഈവിവ
രം ദൊവിഡു 19 കെുവരുുതുുന
ങുുളുുകുുായി മാറുുിയിടുുിരികുുു
നുു108ആംബുലനുുസുകളുുകു്ു
അയചുുു നലുുകുകയംു ആവ
ശയുമായമുപുനുരുകുുദുതുപട
ആംബുലനുുസുകളുുഎതുുുക
യംുപെയുുുനുുു.
ഇതുവപര500ഓളംദെപര
യാണു കെുതിദോധ കെുവരുുതുു
നങുുളുപടഭാഗമായി108ആം
ബുലനുുസുകളുപട സഹായ
ദുതുപടഐദോദലഷനിദല
കു്ുമാറുുിയിടുുുളുുത.ു

കനിവു108ആംബുലനുുസുകളുു50എണുും
സന്്ദ്്ൊയി200ആംബ്ലന്്സ്ജീവനക്്ാര്്

ൈനിവ്108ആംബ്ലൻസ്ൈൾതയ്്ാറായിനിൽക്്്ന്്്

പരീക്്യക്്്്മ്മ്്്കൈൈഴ്ൈാം
യ്വജനരക്്േരോര്്ഡിര്്്രനത്തവ്ത്്ില്്സംസ്്ാനത്്്ടനീളംരോരോണപര്തിരോധപര്വര്്ത്്നങ്്ള്്ആെംഭിച്്്.
രോട്്ണ്്ഹില്്രഗള്്സ്ഹയര്്രസക്്്്്റിസ്ക്ളില്്േപത്്്ിഇ.രി.ജയൊജന്്വിദയ്ാര്്ത്്ിനികള്്ക്്്സാനിററ്്സര്്നല്്കി.
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തിരുവനനുുപുരം:ദകരളതുുി
ലുുപൊദോെവയുാെനം(ദകുബ
കുു്േി പെയിനുു) തടയുനുുതി
പുുുഭാഗമായിദകരളസംസുുാ
നയുവജനദകുുമ ദോരുുഡി
നപുറയംു നഗരസഭാആദോ
ഗയുകാരയുസമിതിയുപടയംുദന
തുതവുതുുിലുുസംസുുാനതുുുട
നീളംകെുതിദോധകെുവരുുതുുന
ങുുളുു ആരംഭിചുുു. ഇനുുപല
ദൊടുുണുുഹിലുുദഗളുുസ്ഹയരുു
പസകുുുുുറിസ്രുളിലുുെരീകുു
എഴുതാപനതുുിയവിേയുാരുുതുുി
നികളുുകുു്സാനികറുുസരുു ന
ലുുകുകയംുെരീകുുാഹാളുക
ളുു അണുവിമുകുുമാകുുുക
യംുപെയതു.ുയുവജനദകുുമ
ദോരുുഡിപുുു  യുതുു് ദോ
ഴസു്വിഭാഗംെരീകുുനടകുുു
നുു കുുാസ് റുമുകളിപല പബ
ഞുുും,പഡസ്കംുരിദോയിലുു
ഉെദോഗിചുു് കഴുകി വുതുുി
യാകുുുകയംുപെയതു.ു
സ്രുളിപലതുുിയമകനുുുിഇ.

െി.ജയരാജനുുവിേയുാരുുതുുിനി
കളുുകുു്  സാനികറുുസരുു ന
ലുുകി. യുവജനദകുുമ ദോ
രുുഡുകവസ്പെയരുുമാനുുെി. 
ബിജ,ു നഗരസഭാആദോഗയു
റുുുുാനറുിംഗുകമുുിറുുിപെയരുുമാ
നുുബിനുഐ.െിഎനുുിവരു
പട ദനതുതവുതുുിലുു ദോരുുഡു
അംഗങുുളായ സുദുുരുു, അ
നുുസാരിഎനുുിവരംു,ഉദേുയാഗ
സുുരംുസ്രുളുുെി.ടി.എഭാര

വാഹികളുു,കെുിനുുസിപുുാളുു,അ
ധയുാെകരുു,   നഗരസഭ പഹ
ലുുതു്ുവിഭാഗംജഗതിസരുുകുുി
ളിപലജീവനകുുാരുു,എചുു്.ഐ.
പജ.എചു്ു.ഐമാരുുഎനുുിവരംു
െകുുാളിയായി.കഴിഞുുേിവസ
ങുുളിലുുതിരുവനനുുപുരംദോ
ഡലുുഹയരുുപസകുുനുുഡറിസ്
രുളിലുുശുെീകരെകെുവരുുതുു
നംനടനുുു.
തുടരുുനുുുളുുേിവസങുുളിലുു
െരീകുു നടകുുുനുു തിരുവന
നുുപുരം എസ.്എം.വി സ്രു
ളുു, െടുും ഗവപമുുുു്ു ദഗളുുസ്
ഹയരുു പസകുുുുുറി സ്രുളുു,
പനടുമങുുാട,ു പനയുുാറുുിനുുകര
ബറുുുുാനറുുകളുു ദകകദുുുീകരിചുു്
ശുെീകരെകെുവരുുതുുനങുുളുു
നടകുുും.
ദകരളതുുിലുു അദുങുളമി
ദുങുളമുളുു ബസ് റുുുുാനുുുുക
ളംുസ്രുളുകളംു,ഐസുദലറു്ു
പെയതു വയുകുുികളുുകുുു ദവ
ടുുി അവശയുഘടുുതുുിലുു ന
ലുുദകടുുസഹായങുുളുു,രകുു
ോനംതുടങുുിയവ പെയുുാനുു
യുവജനദുകുമദോരുുഡിനു
കീഴിലുളുു ദകരള ദോളുുുി
യരുുയുതു്ുആകുുനുുദോഴസു്
അംഗങുുദളയംു യുതുു്ദൊ 
ഓരുുഡിദനറുുരുുമാദരയംു വരംു
േിവസങുുളിലുു െകുുാളികളാ
കുുുംഎനുു്ദോരുുഡുകവസ്
പെയരുുമാനുു െി. ബിജു െറ
ഞുുു.

കോവിഡ്19വവറസ്ബാധപടര്ന്്ത്നിയനത്്്ിക്്ാന്്കേരളഗവണ്്മെന്്്്എട്ത്്മ്ന്്േര്തല്േള്്രാജയ്ത്്ാമേൊത്േയാക്േയാമെന്്്സിപിഎം
സംസ്്ാനമസനേ്ട്്റികയറ്്്.അശാസ്നത്ീയവ്ൊയകോഗനപ്തികോധൊര്്ഗ്്ങ്്ള്്ക്്്പിന്്ാമെകോോമത,അന്്വിശവ്ാസങ്്ളം്,േപടനപ്ചരെങ്്ളം്നടത്്്
ന്്വമരഒറ്്മപ്്ട്ത്്ാനം്േഴിയെം.കോഷയ്ല്്െീഡിയഉപകോഗിച്്്ംഅല്്ാകതയം്ശരിയായകോധവത്ക്്രെംനടത്്്വാനം്,ശാസ്നത്ീയൊയഅവകോ
ധമ്ണ്്ാക്്ാനം്മ്ന്്വേമയട്ക്്െമെന്്്ംസംസ്്ാനമസനേ്ട്്റികയറ്്്അഭയ്ര്്ത്്ിച്്്..

പുതുഅനുഭവം.....സാനിററ്്സർഉപയോഗിച്്്റൈൈൾവ്ത്്ിയാക്്്ന്്്-കൈ.ബി.ജയചനദ്്്ൻ

പൊലീസിപുുുആവശയുതുുി
നായി സാനികറുുസരുു നി
രുുമുുികുുാനുുആംഡുദൊലീസ്
ബറുുാലിയനുസംസുുാനദൊ
ലീസ് ദമധാവി ദോകനുാഥു
പബഹറ്നിരുുദദുുശംനലുുകി.
വിേഗദുുുരുപട ദമലുുദോടുു
തുുിലുുവകുപുുിലുുതപനുുനി
രുുമുുിചുുസാനികറുുസരുു ദൊ
ലീസ്ആസുുാനതുുുംവിവി
ധ ദൊലീസ് ഓരീസുകളി
ലംുവിതരെംപെയതു.ു

താമസസൗകരയും ലഭികുുാ
പതവലയുനുുവിദേശവിദോ
േസഞുുാരികളുപടസഹായ
തുുിനായിദൊലീസ്മുനുുിടുുി
റങുുും.ഇങുുപനബുദുുിമുടുുു
നുുവപര കപടുുതുുിയാലുട
നുുവിദോേസഞുുാരവകുപുുി
പനഅറിയികുുാനുുസംസുുാ
ന ദൊലീസ് ദമധാവി ദോ
കനുാഥുപബഹറ്എലുുാദൊ
ലീസ്ഉദേുോഗസുുരുുകുുുംനി
രുുദദുുശംനലുുകി.ഇങുുപനക
പടുുതുുുനുുവിദോേസഞുുാ
രികളുുകുു് താമസസൗകരയും
ലഭിപചുുനുു് ഉറപുുാകുുെപമ
നുുുംനിരുുദദുുശിചുുിടുുുടുു്.വിദേ
ശവിദോേസഞുുാരികളുുകുു്
കഴിഞുുേിവസംസംസുുാന
തുുിപുുുെലഭാഗതുുുംതാമ
സസൗകരയുംകിടുുാപതഅല
ദയടുുിവനുുുപവനുു് മാധയുമ
റിദപുുരുുടുുുകളുപടഅടിസുുാ
നതുുിലാണുനിരുുദദുുശം.
സംസുുാനതുു് ദൊവിഡു
19പുുുെശുുാതുുലതുുിലസ
രകുുാരഅതിഥിമദുുിരങുുളി
പലതാമസസൗകരയും ഗവര
െര,മകനുുുിമാര,എം.എല.എ
മാര,എം.െി.മാര,സംസുുാന
സരകുുാരിപുുുഅതിഥികള,
ഔദേുയാഗികാവശയുതുുിനു വ
രുനുുസരകുുാരഉദേുയാഗസുു
ര എനുുിവരകുുു മാകതുമായി
െരിമിതപപുുടുതുുി. ദകരള
ഹൗസ് കനയുാകുമാരി, മംു
കബദകരളഹൗസ്ഉളപപുു
പടയുളളസരകുുാരഅതിഥി
മദുുിരങുുളിലപൊതുജനങുു
ളകുുുളളറംുറിസരദവഷനി
ലനിയകനുുുെദമരപപുുടുതുുി
യിടുുുടു്ു.

രോവിഡിര്്്കണ്്ികള്്രൊട്്ിച്്്
ോധയ്േങ്്ളം്സിനിോതാെങ്്ളം്
തിരുവനനുുപുരം:ദോകവയുാെകമായിദൊവിഡു19െടരുുനുുുെി
ടികുുുനുുസാഹെരയുതുുിലുുസംസുുാനതു്ുകവറസ്വയുാെനതുുി
പുുുസാധയുതയംു ദവഗതയംുഗെയുമായികുറകുുുനുുതിനായി
ആദോഗയുവകുപു്ു,സാമുഹയുനീതിവകുപു്ുസാമുഹയുസുരകുുമി
കുുനപുറസഹകരെദുതുപടആവിഷ്കുുരിചുു്നടപുുിലാകുുുനുു
ദകുബകുു്േ പെയിനുുകയുാമുുയിനുുആദവശദുതുപടഏപറുുടുതുു്
സിനിമാതാരങുുളംുമാധയുമങുുളംുഉളപപുുപടവിവിധദമഖലകളി
ലുളുുവര.
മുഖയുമകനുുുിയുപടഅഭയുരുുതുുനകെുകാരംമകനുുുിമാരംുജനകെുതി
നിധികളംുവിവിധദമഖലകളിലുളുുവരംുകയുാമുുയിനുുഏപറുുടു
കുുുകയായിരുനുുു.സിനിമതാരങുുളായമമുുുടുുി,മഞജുുവാരയുരുു,
ദോവിദോദൊമസ,്ജയറാം,സുരാജു പവഞുുാറമുട,ുകുഞുുാ
ദുകുദോബനുു,അനുകശുീ,ഐശവുരയുലകുു്മി,രഞജുിെെികുു
രുു,വിനീതുകശുീനിവാസനുു,സംവിധായകനുുബി.ഉണുുികുഷെ്നുു,
മജീഷയുനുു ദോെിനാഥു മുതുകാടുതുടങുുിയ നീടുു നിരയാണു
ദകുബകു്ുേപെയിനുുകയുാമുുയിപുുുഭാഗമായയത.ുഎലുുാമാധയുമങുു
ളംുദകുബകു്ുേകയുാമുുയിനപുറഭാഗമായികെുദതുയകദോധവതകുുു
രെംനടതുുിവരുനുുു.
മാധയുമകെുവരുുതുുകരുു,കുടംുബകശുീ,വിേയുാരുുതുുി-യുവജനസം
ഘടനകളുു,എനുു.എസ.്എസ.്,സരുുവീസ്സംഘടനകളുു,തദദുുശ
സവുയംഭരെസുുാെനങുുളുു,സവുകാരയുസുുാെനങുുളുു,ബാങുുുക
ളുുതുടങുുിയവപരലുുാംദകുബകു്ുേപെയിനുുഏപറുുടുതുുിടുുുടു്ു.
ദകുബകു്ുേപെയിനിപുുുഭാഗമായിഎലുുാകെുധാനഓരീസുകളുദട
യംുകവാടദതുുടുദെരുുനു്ുകിദോസ്കുകളുുസുുാെിചു്ുവരികയാ
ണ.ുപസകകുടുുറിദയറുുിലംുഇതുുരംകിദോസ്കുകളുുസുുാെിചുുിടുുു
ടു്ു.പൊതുജനങുുളുപടഇടയിലംുവലിയസവുീകാരയുതയാണുഈ
കിദോസ്കുകളുുകു്ുലഭികുുുനുുത.ു

രോഗലക്്ണംഉള്്വരെയം്രോഗബാധിത
രേഖലകളില്്നിന്്്എത്്്ന്്വരെയം്
ഐരോരലഷന്്വാര്്ഡ്കളിരലക്്്ം
രോംഐരോരലഷനിരലക്്്ംോറ്്്ന്്തിനാണ്
വിവിധജില്്കളില്്108ആംബ്ലന്്സ്കള്്
വിനയ്സിച്്ിെിക്്്ന്്ത.്

വിദേശികദോടുളുു
പെരുമാറുുംനാടിപുുുവില
കളയുനുുത:ുമുഖയുമനതുുുി
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനതു്ുവി
ദേശടുറിസുുുുുകദോടുളുുപെരുമാറുും
ആശാസയുമലുുാതാകുനുുുപടുുനുുും
അവദോടുളുുകരുുരമായപെരുമാറുും
നാടിപുുു വില കളയുനുുതാപെ
നുുുംമുഖയുമകനുുുിെിെറായിവിജയ
നുു.
പൊവിഡുദോഗംബാധിചുുതുഅ
വരുപടയാരുപടയംുകുറുുംപൊടുുലുു.
നമുുളുുഏറുുവംുനലുുകെുതിദോധസംവിധാനമാണുഒരുകുുു
നുുത.ുദോഗകെുതിദോധതുുിനായിആരംുനിയമംകകയി
പലടുകുുരുത.ുവടകുുനുുദകരളതുുിലുുരണുുുവിദേശവിദോേ
സഞുുാരികളുുകുു്താമസവംുഭകുുെവംുലഭിചുുിലുു. കരുഞുു്
ൌരപനപൊവിഡുസംശയിചു്ുബസിലുുനിനു്ുബലമായിഇ
റകുുിവിടുുു.ഒരു കരുഞുു്യുവതികുുുംമുനുു്വയസുളുുകുടുുി
കുുുംഭകുുെവംുതാമസവംുകിടുുാപതകെുയാസപപുുടുുു.ഇതുമ
ധയുദകരളതുുിലുടുുായതാണ.ുപെയുുുനുുവരുുഇപൊരുനാെം
പകടുുെെിയാപെനുു്ഓരുുകുുെം.റഷയുയിലുുനിനുുുളുുമു
നുുംഗകുടംുബതുുിനുപറയിലുുപവദറുുുുഷനിലുുടാകുസിയംു
മുറിയംുലഭികുുുനുുിലുു.ഇവിടങുുളിപലലുുാംപൊലീസ്ഇടപെ
ടുുാണുടുറിസുുുുുകളുുകു്ുസൗകരയുംപൊടുകുുുനുുത.ു
പൊവിഡുദോഗദുതുടുരുടിദോകംഅവസാനികുുിലുു.
ഏറുുവംുശകുുിപപുുടുദതുുടുുതുടുറിസംദമഖലപയയാണ.ുനാ
ടിപനകുുുറിചു്ുവലിയദോശംഅഭികെുായംഉടുുാകുുരുത.ുമനു
ഷയുതവുംഇലുുാതാകുുപപുുടുനുുഒരനുഭവവംുഅനുവേികുുാനുു
െറുുിലുു.ഇതുുരംപതറുുായകെുവരുുതുുികളുുപകുുതിപരകടുതുു
നടെടിയുടുുാകുപമനുുുംമുഖയുമകനുുുിെറഞുുു.
ടുറിസംദമഖലയാണുഇദപുുളഏറുുവുമധികംബുദുുിമുടുുു
നുുത.ുഒരുൊടുദെരുുകുു്പൊഴിപലടുകുുാനാവുനുുിലുു.യാകതുാ
രംഗതുു്വനുുകെുശുനങുുളസാമുുതുുികദമഖലപയബാധി
കുുുനുുു.ദോഗപതുുകെുതിദോധികുുാനുുജാകഗുതൊലികുുെം.
ഒപുുംസാമുഹികജീവിതവംുമുദനുുടു്ുദൊകെം-മുഖയുമകനുുുി
വാരതുുാസദമുുളനതുുിലെറഞുുു.റവനയുുമകനുുുിഇ.െകദുുു
ദശഖരനുു,ആദോഗയുമകനുുുിപക.പക.കശലജ,െീഫുപസകകുടുു
റിദോംദോസ്എനുുിവരംുെപകുുടുതുുു.



എലുുാ പോഗ
ങുുളംുെി

കിതുുിചുുുപഭദനപുു
ടുതുുാനുു കഴിയ
ണനമനുുിലുു. എ
നുുാലുു പോകറുുു
രുുമാരുു ഒനുുാമതാ
യി നശുദുുിപകുുണുു

തുഒരുസാഹെേയുതുുിലംുപോഗിക
ളുുകുു്ഹാെികേമായയാനോനുുും
നെയുുാനുുോടിനലുുനുുാനണനു്ു(First
Do no Harm: Primum Non Nocere)
ആധുെിക വവദയുശാസന്തുതുുി
നുുുേിതാവുഹിപപുുനകുാറുു്സ്വവ
ദയുസമുഹനതുുജാനഗുതനപുുടുതുുിയി
ടുുുണു്ു.
വവദയുശാസന്തുതുുിനുുുഈഅ

ടിസുുാെനേുമാണങുുനളലുുാംെംേി
ചുുുനോണുുുംനോപൊണബാധെി
യനതുുുികുുുനുുതിൊയിെിരുുപദുുശികുു
നപുുടുുിടുുുളുു െിരുുപദുുശങുുളുു അവഗ
ണിചുുുനോണുുുംസ്നേയിെിലുുെി
നനുുതുുിയഉനുുതപനുശണിയിലുളുു
ഒരുപോകറുുുരുുഗുരുതേമായപോഗി
കനള െികിതുുികുുുനുു പകേളതുുി
നെനേുശസത്സുുാേെമായനശുീെി
നതു നമഡികുുലുു നസുുുേിലുു തനുുു
സഹനേുവരുുതുുകരുനടയംുപോഗിക
ളുനടയംു ജീവനുു അേകടതുുിൊ
കുുിനോണു്ുഏതാനംുദിവസംനേുവ

രുുതുുിചുുുനവനുുതു അപങുുയറുും െി
രുുഭാഗയുകേമായിപോയി.
ആധുെികവംു േൗോണികവു

മായവവദയുശാസന്തുെേിനതുംേേി
പോധിചുുാലുുസവുതുുംജീവനുുബെിക
ഴിചു്ുപോഗവയുാേെംതടയുനുുതിനംു
പോഗികളുനടതാതേുേയുങുുളുുസംേ
കുുികുുുനുുതിനംുപോകറുുുരുുമാരുുെ
ടതുുിയ െിേവധി ഇടനേടലുകളുു
കാണാനുുകഴിയംു.പോഗാണുകുുളുു
കനണുുതുുുനുുതിനുമുനുുപുതനനുു
നേുസവനമടുകുുുനുു പോകറുുുരുുമാരുു
അണുൊശകൊയെിയിലുുവക
കഴുപകണുുതാനണനുു് വവദയുപോ
കനതുു േഠിപുുികുുയംു അതിനുുു
പേേിലുു േീഠ െം അനുഭവികുുുക
യംുനെയതുഭിഷഗവുേൊണുപോ. 
ഇഗുൊസ്ഫിെിപു നസമുുലുുവീസ്
(1818-63).എനുുാലുുനസമുുലുുവീസി
നെനഭുാതുുനെനു്ുമുനദുകുതുുിെിതുു
പോഗാശുേനതുിയിലുുഅടകുുുകയാ
ണുണുുായത.ുഅവിനടെിനുു്േകുു
നപുുടാനുുനശുമിചുുനസമുുലുുവീസിനെ
നകുുേമായിമരുുദുുികുുയംുതുടരുുനുു്മു
േിവുകളിലുു ഉണുുായഅണുബാധ
നയതുടരുുനുു്അപദുുഹംമേണമടയു
കയംു നെയതു.ു നേുസാവെതുുേമു
ണുുാവുനുു അണുബാധയംു തുട
രുുനുുുണുുാകുനുുമാതുമേണങുുളംുഒ
ഴിവാകുുനപുുടുുതുനസമുുലുുവീസ്െി
രുുപദുുശിചുുവളനേെളിതമായെിരുുപദുു
ശംേിലുുകുുാെതു്ുെടപുുിൊകുുനപുുടുു
പോനടയാണ.ു

നോപൊണപോഗവയുാേെംതട
യാൊയിവകകളുുവുതുുിയായിക
ഴുകുപപുുളുുനസമുുലുുവീസിനുുുേ
കുുസാകുുിതവും െമുുുനട ഓരമയി
പെകുുു കടനുുു വപേണുുതാണ.ു ഓ
പോവക കഴുകലുകളംുഅപദുുഹ
തുുിനുസമരുുപുുികുുുനുു നേുണാമമാ
യികരുപതണുുതാണ.ു

പൊണകാെതുുും നോതുതാ
തേുേയുതുുിൊയിസതയുംേേഞു്ുേീ
ഡെവംുേകുുസാകുുിതവുവംുവക
വേികുുുക എനുു വവദയുശാസന്തു
തുുിനുുുമഹതുുായോേമുുേയുംവീ
ണുുും ഉയരുുനതുുഴുപനുുറുുിേികുുയാ
ണ.ുവെെയിലുുഅപുരുുവുുമായഒരു
പോഗം വയുാേിചുു് തുടങുുിയിേികുുു
നുുുനവനു്ുആദയുമായിേീപപുുരുുടു്ുനെ
യതതു പെനതു പോകറുുുോയ െിനുു
നവനുുെിയാങുു്ആയിരുനുുു. െിനുു
നവനുുെിയാങുുും, നസമുുലുുവീസി

നെപോനെേീഡിപുുികുുനപുുടുുു.വയുാ
ജവാരുുതുുനേുെേിപുുികുുുനുുുനവനുു
പേേിലുുപോ.െിെിനെതിപേഅധി
കുതരുുെടേടിനയടുകുുുകയംുതാനുു
േേഞുുതുനതറുുാനണനുു്അപദുുഹ
തുുിലുു െിനനുുഴുതി വാങുുുകയംു
നെയതു.ുേിനുുീടുതാനുുമുനുുേിയി
പുുുെലുുകിയിടുുുംഅധികുതരുുഅവ
ഗണിചുു,നോപൊണഒരുപോഗിയി
ലുുെിനുുുംബാധിചു്ു34ാമനതുുവയ
സിലുുെിനുുമേണമടഞുുു.

പോഗികളുനടതാതേുേയുംസംേ
കുുികുുാനുുജീവനുുവനേബെിനോ
ടുകുുാനുുതയുുാോയെിേവധിഭിഷ
ഗവുേമുുാരുനടതയുാപോജവുെമായസം

ഭാവെകളുു നോണുു്സമുുനുുമാണു
വവദയുശാസന്തുെേിനതും.നസമുുലുു
വീസിനുുുയംുെിനുുനവ നുുെിയാങുുി
നുുുയംുകുടംുബതുുിലുു നേടുുവോ
നണനുുതിലുുഅഭിമാെികുുുനുുവോ
ണുവവദയുസമുഹതുുിലുളുുവരുു.
മഹതുുായോേമുുേയുമുളുുവവ

ദയുപോകതുുിനുഅേമാെംവരുതുുി
നകുുണു്ുനശുീെിനതുയിനെപോകറുുുേി
ലുുെിനുുുണുുായഅേേിഹാേയുമായ
നേരുമാറുു ദുഷയുതുുിലുു കെവേയി
ലുുാനത കുറുുപോധം നേുകടിപുുിചുുു
നോണു്ുപോകറുുുരുുഎനുുെിെയിലുു
ഞാനുുപകേളതുുിനെജെങുുപോടു
മാപുുുപോദികുുുനുുു.

അതൂനിരൂൂഭാഗയൂകരം,വവദയൂലോകതൂൂിനൂഅപമാനം

വവദയ്ടേവനംനെത്്്ന്്വര്്അംഗീക്തമപര്മാറ്്ചട്്ങ്്ളം്
വവദയ്ശാേത്ത്വനതികതയം്ഏത്തപ്തിക്െോഹചരയ്ങ്്ളിലം്
കര്്ശനമായിപാെിക്്ാന്്ബാധയ്തയ്ള്്വരാണ.്

ജോ.ബി.ഇകബ്ാല്്

ഇനനുുുനേുസുുതുുിലുുതുടരുുചുുയായിആറുവ
രുുഷനതുു ഭേണം പുരുുതുുിയാകുുുകയാ

ണുെപേനനുുുപമാദിയംുഭാേതീയജെതാോരുുടുുി
യംു.വളനേആകസമ്ികമായിനോവിഡു19കട
നുുുവനുുിരുനുുിനലുുങുുിലുുപമാദിസരുുകുുാരുുകടു
തുുസമുുരുുദതുുിൊപകണുുതായിരുനുുു.േൗേതവു
െിയമപഭദഗതിയംുേൗേതവുേജിസന്ടുിയംുോജയു
വയുാേകമായിവെിയപകാൊഹെമാണുസുഷുുിചുു
ത.ുകശമുീരുുമുതലുുകെയുാകുമാേിവനേഅതി
നുുുഅനുേണെങുുളുുഅെയടിചുുു.എനുുാലുു,
നെവനുുയിലുുഅെിശുുിതകാെപോഡുഉേപോ
ധംതുടങുുിവചുുമുസുുിംസംേടെകനളലുുാംനകാ
പോണവവേസുകനള ഭയനുുുകഴിഞുു ദിവ
സംസമേംെിരുുതുുിമടങുുിയപതാനടസിഎഎ,
എനുുേിആരുുനേുപകുാുഭങുുളുുഇലുുാതായി.മധയു
നേുപദശിലുുെിനുുുപകാണുുനഗുസ്പെതാവുപജുയാ
തിോദിതയുസിനുുുയോജിവചുുുബിനജേിയിനെ
തുുിയതംുഅവിനടബിനജേിസരുുകുുാേിനുസാ
ധയുതഉയരുുനുുതംുതളരുുചുുയിൊണുുുപോയബി
നജേികു്ുവെിയഉണരുുവായി.വ ളനേനേനടുുനു്ു
ഉരുണുുുകുടിയഭേണവിരുദുുവികാേംനകടുുട
ങുുിനയനുുുമാനതുമലുു,നോവിഡിനുുുപേേിലുുമ
നറുുലുുാോനഷുുുീയെരുുചുുകളുുകുുുംനേുസകുുിെഷുു
നപുുടുകയംുനെയതു.ു
എനുുാലുു,സിഎഎ,എനുുേിആരുുനേുപകുാുഭ

ങുുളിെടകുുംപകാണുുനഗുസിനുതുടകുുതുുിലുുെഭി
ചുുപമലുുവകുുേിനുുീടിലുുാനതപോയി.സമേംഏ
നറുുടുതുുുെയികുുാപൊഭേണവിരുദുുതേേമാവ
ധിമുതൊകുുാപൊശകുുമായപെതുതവുംഇലുുാ
നതപോയതാണുകാേണം.ഈസാഹെേയുംവ
ളനേമുനുുപേചുണുുികുുാടുുിയശശിതരുരുു,അമേീ
നുുരുുസിങുതുടങുുിയപെതാകുുളുുഅവിശവുാസി
കളുനടേടുുികയിൊയി.അഭിനേുായസവുാതനതുുുുയം

അനുവദികുുുനുുോരുുടുുിആ യതിൊൊണുഇനതു
പയനേഭിനുുതകളുുഉയരുനുുനതനുുാണുപെതാ
കുുളുനടസാതുുുവെം.എനുുാലുുഎലുുാവരംുസവു
തുുംകാേയുവംുസവുതുുകുുാരുനടകാേയുവംുമാനതും
പൊകുുാനുുകെേിെകുടുുുപമുാുളുുപകാണുുനഗുസി
നുുുകാേയുംപൊ കുുാനുുആരുമിലുുാതുുഅവസുു.

ഇനുുിേഗാനുുികുുുപശഷംോരുുടുുിയിലുുസം
േടൊനേുവരുുതുുെംെടനുുിപടുുയിനലുുനു്ുഒരുമു
തിരുുനുുപെതാവുനേുതികേിചുുു.""ഇതലുുോരുുടുുി.ഇ
ങുുനെയാകരുതുോരുുടുുി.ോരുുടുുികടുതുുനവലുുു
വിളിപെേിടുപമുാുനഴലുുാംഅതിനുുുഅധയുകുു
നുു അടകുുമുളുുവരുു ഒളിചുുുകളികുുുകയായിരു
നുുു.ോരുുെനമുുുിലുുശകുുമായസാനുുിധയുമാപക
ണുുപെതാകുുളുുപോലംുഅഴനകാഴമുുനുുസമീേ
െങുുളുു സവുീകേികുുുനുുു. ഇങുുനെ പോയാലുു
ബിനജേികുുുബദൊകാനുുപകാണുുനഗുസിനുക
ഴിയിലുു.മേിചുുായാലുുഒരുഇടകുുാെനതേനഞുുടു
പുുിലുനട പോലംു പകാണുുനഗുസിനുഅധികാേ
തുുിലുുവോനുുവെിയസാധയുതകളുണു്ു.ഒരുതവ
ണകുടിബിനജേിവനുുഭുേിേകുുംപെടുക യംു
ോജയുസഭയിലുുമുനുുിലുുേണുുുഭുേിേകുുതുുിനെ
തുുുകയംുനെയതുാലുുഭേണേടെപോലംുഅ
ടുുിമേികുുനപുുടാനുുസാധയുതയുണുു്.അതിനുതട
യിപടണുുനേുധാെനേുതിേകുുമായപകാണുുനഗുസി
നുഒരുസംസുുാെതുുുംശകുുമാ യപെതുതവുമി
ലുു.പകേളതുുിലുുപപുാുലംുഒരുമിചുുുെിലുുകുുാനുു
ോരുുടുുികുുുകഴിയുനുുിലുു''-ഒരുമുതിരുുനുുപെതാ
വുേേഞുുു.

""പോഷകസംേടെകളിലുു നതേനുഞുടുപുു്
െിരുുബനുുമാകുനുുസാഹെേയുങുുളുണു്ു.എനുുാ
ലുു പകാണുുനഗുസിലുുനതേനുഞുടുപുു്അസാധയു
നമനുുുതനനുുേേയാം.അതുമാേണം.കഴിഞുു
ആറു വരുുഷമായി ോരുുടുുി നേുതിേകുുതുുാണ.ു
ഈകാെതുുുപോലംുസംേടൊനേുവരുുതുുെം
തീരുുതുുും ഇലുുാനതപോയി. ോജയുനതുുലുുായിട
തുുുംപകാണുുനഗുസുണു്ു.മികചുുനേുവരുുതുുകരുമു
ണു്ു.േപകു,ുഅവനേെയികുുാനുുശകുുമായപെ
തുതവുതുുിനുുുഅഭാവമാണുഈ ോരുുടുുിയുനട
പോോയമു''-പനുടഡുയുണിയനുുേംഗനതുുമനറുാു
രുമുതിരുുനുുപെതാവിനുുുനേുതികേണം.

ോജയുനതുുമുപുുതുസംസുുാെങുുളിലുുകഷുുി
ചുു് അഞുുിടതുുാണു പകാണുുനഗുസ്അധികാേ
തുുിലുളുുത.ുമധയുനേുപദശ,ുോജസുുാനുു,േഞുുാ

ബ,ുഛതുുിസഗ്ഡുഎനുുിവിടങുുളിലംുപകനനുുുഭേ
ണനേുപദശമായപുതുപചുുേിയിലംു.അതിലുുതുു
നനുുമധയുനേുപദശ,ുോജസുുാനുു,േഞുുാബുഎനുുി
വിടങുുളിനെമനതുുുിസഭകളുുഎപപുാുളുുപവണനമ
ങുുിലംുവീഴാവുനുുഅവസുുയിലുു.ബിനജേിയി
ലുു െിനുുു ോരുുടുുി നേുവരുുതുുകരുു വീനണുുടുതുു
ഈസംസുുാെങുുളുുപോലംുെിെെിരുുതുുാനുു
കഴിയാതുു പെതുതവുതുുിനുകീഴിലുു 2024നെ 
നതേനഞുുടുപു്ുഎങുുനെഎനുുതാണുോരുുടുുിയി
നെതനനുുവെിയവിഭാഗതുുിനുുുപൊദയും.
പദശീയതെതുുിലുുബിനജേികുു് ഒരുബദലുു

എനുുആശയംവളനേശകുുമായിവരുനുുസാ
ഹെേയുമുണു്ു.അതിനുഏറുുവംുേറുുിയപദശീയക
കുുിപകാണുുനഗുസ്തനനുുയാണ.ുേപകു,ുഇപപുാു
ഴനതുുവശെിതുടരുുനുുാലുുപകാണുുനഗുസിനുഅ
തി നുകഴിയിലുു.അപപുാുളുുപുുിനനുുബിനജേികുുും
പകാണുുനഗുസിനംുബദലുുആരുഎനുുതാവംുഅ
ടുതുുപൊദയും.നേുധാെനേുാപദശികകകുുികളാ
യ തുണമുലുു പകാണുുനഗുസ,് വവഎസആ്രുു
പകാണുുനഗുസ,്എഐഎഡിഎംനക,ഡിഎംനക,
ജെതാദളുുയ,ുഎസേ്ി,ബിഎസേ്ിതുടങുുിയ
കകുുികളുുകുുുെിെസംസുുാെങുുളിലുുമാനതുപമ
മുനുുതുകുുമുളുുു. ഒനുുുകിലുു ഇവയുനട പകാ
ണുുനഫഡപേഷനുുഅനലുുങുുിലുുപകാണുുനഗുസിലുു
െിനുുുരുേംനകാളുുുനുുപുതിനയാരുോരുുടുുി...
ഇതിപെനതങുുിലുനമാനകുുയാവംുഭാവിയിലുുബി
നജേികുുുബദലുു.എനുുാലുു,ോജയുനതുുമപതതേ
മുപനുുറുുങുുളുുകുുു പെതുതവുംെലുുകാനുളുുഎ
ലുുാ ഊരുുജവംു പേേി ഉേങുുുനുു സിംഹമായി
പകാണുുനഗുസ്ഉണു്ു.അതിനെഒനുുുണരുുതുുി നയ
ടുകുുാനുുആനേങുുിലംുപവണം.

""ോരുുടുുിയുനടഅധയുകുുേദവിയിപെകു്ുഇെി
യിനലുുനുുുതുേനുുുേേഞുുോഹുലുുഗാനുുിനയ
നവറുപത വിടണം. പോഗശയുുയിലുു കഴിയുനുു
പസാണിയഗാനുുിോരുുടുുികുുുപവണുുിേേമാവ
ധിേേിനശുമിചുുു.ഇെിഅവനേവിനശുമികുുാനുുഅ
നുവദികുുണം. ഗാനുുി കുടംുബതുുിനു പുേ
തുുുെിനുുുളുുആനേങുുിലംുനതേനഞുുടുപുുിലു
നടോരുുടുുിഅധയുകുുസുുാെതുു്എതുുണം.േ
ണു്ുപകാണുുനഗുസ്അധയുകുുമുുാനേഓപോവരുുഷ
വംുനതേനഞുുടുകുുുമായിരുനുുു.അനതുയുമിനലുു
ങുുിലംുകുേഞുുതുമുനുുുവരുുഷതുുിനൊേികുു
നെങുുിലംുസംേടൊനതേനുഞുടുപുുുെടതുു

ണം.ഉളുുപുുാരുുടുുിജൊധിേതയുവംുഅചുുടകുുവംു
അഭിനേുായസവുാതനതുുുുയവംുഏനേഅനുഭവിചുുി
രുനുുോരുുടുുിയാണിത.ുസാകുുാലുുമഹാതുുാഗാ
നുുിയുനടപൊമിെിനയപപുാുലംുനേുസിഡു്ുുനത
േനുഞുടുപുുിലുു പതാലപുുിചുുോേമുുേയുമുണുു്ഇ
തുുുയനുുൊഷണലുുപകാണുുനഗുസിന.ുആോേമുു
േയുതുുിപെകുുുോരുുടുുിതിേിചുുുവേണം.

പൊകസുഭയിനെഡിഎംനകയകുുുു പശഷമു
ളുുവെിയ നേുതിേകുുകകുുികളായതുണമുലുു
പകാണുുനഗുസ,്വവഎസആ്രുുപകാണുുനഗുസ,്എ
നുുസിേിതുടങുുിയകകുുികനളാനകുുപകാണുുനഗു
സിലുുെിനുുുവഴിേിേിഞുുുെിലുുകുുുനുുവോണ.ു
േപകു,ുഅവരുനടനയലുുാംഉളുുിലുുവീശുനുുതുെ
രുുകുുേതിഞുുേഴയനതുിവരുുണേതാകതനനു.ു
െമുുരുു10ജനുുേഥിപൊടുളുുഅനേുിയംനകാണുുു
മാനതുംോരുുടുുിവിടുുുപോപകണുുിവനുുവരുു.

സംസുുാെേദവിയുളുുപകനനുുുഭേണനേുപദ
ശങുുളടകുും31സംസുുാെങുുളാണുോജയുതുുു
ളുുത.ുഅതിലുു14സംസുുാെങുുളിലംുഭിനുുക
കുുികളുുകുുാണുഭേണം.അതിലുുഅറുേതുശ
തമാെതുുിലുു കുടുതലംു പകാണുുനഗുസുമായി
സഹ കേിചുുവരുു.വവഎസആ്രുുപകാണുുനഗുസ,്
ജെതാദളുുയ,ുആംആദമുിോരുുടുുി,ഝാരുുേണു്ു
മുകുുിപമാരുുചുു,മീപസാൊഷണലുുനഫുണു്ു,ൊഷ
ണലുുേീപുുിളുുസ്ോരുുടുുി,എനുുഡിേിേി,സിേി
എം,ബിജുജെതാദളുു,എഐഎഡിഎംനക,
ടി ആരുുഎസ,്തുണമുലുുപകാണുുനഗുസ്തുടങുുി
യകകുുികളാണുവിവിധസംസുുാെങുുളിലുുഭ
േണതുുിനുപെതുതവുംെലുുകുനുുത.ുഅതിലുു
സിേിഎംഉളുുനപുുനടമികുുവാറംുസംേടെക
ളുമായിപകാണുുനഗുസ്സേയുമുണുുാകുുിയിടുുുണുു്.
അതുആവരുുതുുികുുാനുുകഴിഞുുിരുനനുുങുുിലുു
േതിനൊനുുുസംസുുാെങുുളുുഭേികുുുനുുബി
നജേിനയകുുാളുുകുടുതലുുസംസുുാെങുുളിലുു
പകാണുുനഗുസ്അധികാേതുുിലുുഉണുുാകുമായി
രുനുുു.ോരുുടുുിതളരുുനുുാലംുതെികുുുവളേണ
നമനുുെിെസുുാേിതതാതേുേയുകുുാരുനടദുേ
യംുദുോനഗുഹവുമാണു മധയുനേുപദശിലംു ോജ
സുുാെിലംു േഞുുാബിലുനമാനകുു പകാണുുനഗു
സിനുുുപവരുണകുുുനുുത.ുഅവനേെിെയകുുുു
െിരുുതുുാനുളുുെയമിലുുോരുുടുുിപെ തുതവുതുുിന.ു
തനതുുുങുുളംു.

(അവസാെിചുുു)
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സി.പി.രാേജേഖരന്്

ഒടൂൂൂംമമതയിലൂൂ,അവിശവൂാസികലോടൂ

ഏനേകുുാെനതുുയാനതുകളുുകുുുപശഷംഗുരുആ
നശുമതുുിലുുതിേിനകഎതുുിയതിനുുുേിപറുുനുുാ

ണുനേുഭാഷണവംുനേുാരുുതുുെയംുപുെോേംഭിചുുത.ുഅ
തുവനേശിഷയുരുുകണാതിരുനുുതിേകുുാണുഅനു്ുനേുാ
രുുതുുെയകുു്ുഎതുുിയ ത.ുഅനുുുവനേഗുരുേേഞുുതു
അനുസേിചു്ുകാേയുങുുളുുനെയതുിരുനുുശിഷയുനുവളനേ
നേുയാസമായി.ഗുരുവിപോടുഅപദഹംതനുുുസംശയം
പോദിചുുു,ഞാനുുനെയതുതിലുുഎനതുുങുുിലംുനതറു്ുസംഭ
വിചുുതുനോണുുായിരുപനുുആള ുകളുുകുേഞുുിരുനുുത.ു

ഒരുെിേിപോനടഗുരുമറുേടിെലുുകി.അതാവിലുു,
നതറുുാണുനെയതുിരുനുുനതങുുിലുുഅവരുുഅതുപവഗം
കനണുുതുുിപയനെ.നെേിയനതറു്ുനേുാരുുതുുെയകുു്ുഎ
തുുുനുുവരുനടമെസിൊണ.ുഅവരുുനേുാരുുതുുെയിലുുഅ
ലുുനശുദുുി ചുുിരുനുുത,ുഅതുനെയുുുനുുആളിൊണ.ുകുടുത
ലുുമിടുകുുൊയപുജാേിഎതുുിയാലുുവദവതുുിനുകാ
േയുങുുളുുപവഗംമെസിൊവംുഎനുുാണുഅവരുനടവി
ൊേം.അതുനോണു്ുഅലുുപുുംനേുായകുുുടുതലുളുുഎ
നുുിപെകു്ുഅവരുനടവിശവുാസംമാേി.അനതുതനനു,ുഅ
തിെപുുുേംഒനുുുമിലുു.
ഇതുനേുാരുുതുുെയകുു്ുഎതുുുനുുവപോടുഎനതുകാെം

േേഞുുാലംുഅവരുുതിേിചുുേിയിലുു,അതിനുനശുമികുുാ
നതഎതുുുനുുയനതുയംുആളുകനളെമുുളുുകുുുകഴിയംു
വിധംനേുാരുുതുുെയിപെകു്ുഅടുപുുികുുുകയാണുൊംനെ
പയുുണുുത.ുഅതിലുുകുടുതലുുഏകാനഗുതെഭികുുുനുുവരുു
സതയുംതിേിചുുേിയംു.

പോക പകേള സഭയിലുു േ
നങുുടുതുുവരുുകുു് സ

രുുകുുാരുുവിളമുുിയതു1,900രുേയുനട
ഉചുുയുണ.ു നേുാതെിൊയി ഓപോരു
തുുരുുകുുും550രുേവീതവംുേെഹാ
േങുുളുുകുുുംൊയയകുുുുമായി250രു
േയുമാണുനെെവ.ു
ആനക351അംഗങുുളുളുുസഭയി

ലുുനേുതിേകുുംവിടുുുെിനുുപോനട69
പേരുു കുേയംു. ബാകുുി 282 പേോ
നണങുുിലംുഉചുുയുണു700പേരംുഅ
തുുാഴവിരുനുുു 600 പേരംുകഴിനചുു
നുുാണുഭകുുണംവിതേണംനെയതു
പോവളംോവിസ്പോടുുെിലുുെിനുുു
ളുുബിലുുവയുകുുമാകുുുനുുത.ു
േണുുാംപോകപകേളസഭയിലുുേ

നങുുടുതുുവരുനട താമസതുുിനംു ഭ
കുുണതുുിനുമായിനെെവിടുുതു83െ
കുുംരുേ.യഥാരഥബിലുുഇതിലംുഉ
യരുുനുുതായിരുനുുു.കുേവുവരുതുുി
യാണുഈ തുകയിലുുഎതുുിചുുതു
പോലംു!
ഇതുകാണുപുപുളുുഇതിനെ 'ഭു

പോകധുരുുതുുുസഭ'എനുുുവിപശ
ഷിപുുിചുുവനേ കുറുുനപുുടുതുുാൊവു
പൊ?
പോകപകേളസഭഒരുതടുുിപുുാനണ

നുുുംഇഷുുകുുാനേതിരുകുനുു,ജാഡ
കാടുുാനുളുുഒരുസംവിധാെമാനണ
നുുുനൊനകുുയുളുുവിമരുുശെം പെേ
നതുുതനനുുഉയരുുനുുുപകടുുതാണ.ുഇ
പോനടപോകപകേളസഭനയആഡം
ബേതുുിനുുുയംുധുരുുതുുിനുുുയംുേ
േയുായമാകുുിമാറുുിയിേികുുുനുുു.
ഇതുകണുുുംപകടുുുംആളുകളുുമു

കുുതുുുവിേലവചുുുെിലുുകുുുപപുുഴാ
ണുഈവിവാദംനേുവാസികപോടുളുു
അവപഹളെമാനണനുുപോരുുകുുറുടു്ു
സ്വവസ്നെയരുുമാനംുലുലുനരുുപു്ു
നെയരുുമാനുമായഎം.എ.യുസഫെി
യുനട നേുസത്ാവെ വരുനുുത.ു ഇരു

വകയുുുമുയ
രുുതുുിതെയിലുു
വയകുുുുകയലുുാ
നത എനുുു നെ
യുുും!

''ഞങുുളാരംു
ഇവിനടേടുുിണി
കിടകുുുനുുവേ

ലുു.ഭകുുണംകഴികുുാതുുവരുമലുു''അ
പദുുഹതുുിനുുു വിശദീകേണം ഇങുു
നെപോവുനുുു.ഇതുഅപദുുഹംഎടു
തുുുേേപയണുുതുപുട?ുപോകംഅ
േിയുനുുബിസിെസ്മാഗുനെറു്ു.അതു
നോണുുുതനനുുവെിയനോഴിലുുദാ
യകനുു.േെഗളുുഫുോജയുങുുളുനടയംു
ഭേണാധികാേികളുനടയംു ആതുു
സുഹുതുു്,െമുുുനടഅംബാസഡരുു,
മെയാളിയുനട അഭിമാെം. അങുുു
ഞങുുളുുേടുുിണികിടകുുുനുുവേലുുഎ
നുുുേേയുനുുതിലുുതനനുുഒേംഭംഗി.
ഈവാകുുുകളുുനോണു്ുഇനതുയംുവ
െിയ ഒരുധുരുുതുുു മേയകുുുാൊവു
പൊ?

എനുുുമാനതുമലുുനേുവാസികളുുആ
രംുേടുുിണികിടകുുുനുുിലുുഎനുുങു്ുഉ
േപുുിചുുു േേയാൊവുപൊ? ഇവിനട
ഈ സപമുുളെം നോടിനോടികുുു
പുപുളുുേെോജയുങുുളിലംുചുഷണ
തുുിനുവിപധയോയംുഅെിശുുിത
തവുതുുിലംുേടുുി ണിയിലംുനേടുു്തിേി
ചുുുവോനുുവഴിയിലുുാനതഅെയുനുുമ
െയാളികനള വിസമ്േികുുാൊവു
പൊ?ഈസപമുുളെംെടകുുുപപുുളുു
മസ്കറുുിനെഇതുുുയനുുഎംബസിയിലുു
അഭയംപതടിയ96വെിതാഗാരുുഹി
കനോഴിൊളികളുനടകാേയും വിസമ്
േിചുുുപോപോ?കുവവറുുിലുുഅടിമപുു
ണിനെപയുുണുുിവനുുഗാരുുഹികനോ
ഴിൊളികളുനടകാേയുംഈ ധാോളി
തുുവുമായി എങുുനെ ഒതുുുപോ
കംു?
ഔപദുയാഗിക കണകുുുനേുകാേം

2019ജനുവേിമുതലുുഒകപുറുുബരുുവ
നേമാനതുംഗളുുഫിനെവിവിധഇതുുുയ
നുുഎംബസികളിലുു15,000നോഴിലുു
േോതികളാണുനകടുുികുുിടകുുുനുുത.ു
നോഴിലുുേോതിഎനുുുേേഞുുാലുു
അെിശുുിതതവു വംു ദുേിതവംു േടുുി
ണിയുമലുുാനത മനറുുതുുാണ?ു നേുവാ

സികളുനടഉനുുമെതുുിനുപവണുുിയു
ളുുെരുുചുുകളാണുഅവിനടെടനുുതു
എനുുാണുവിശദീകേണം.അതങുു
നെയങുുു ൊകുുുനോടാനത വിഴു
ങുുാനുുെമുകുുാവുപൊ?ഇകുുാേയു ങുു
ളുുഎനതുുങുുിലംുഈപോകപകേള
സഭയിലുു േോമരുുശികുുുകനയങുുിലു
മുണുുാപോ?േിനനുുഎനുുുനേുവാസി
പകുുമം?
ഏകപദശം25െകുുംമെയാളികളുു

ഗളുുഫിലുുഉനണുുനുുാണുകണകു്ു.അ
തിലുു24െകുുവംു30,000രുേയകുുുു
താനഴ മാനതും കുെികിടുുുനുു പോെി
സുുിേതയംുസുേകുുാ സംവിധാെ
ങുുളുമിലുുാതുുസാധാേണനോഴിൊ
ളികളാണ.ുഇവരുനടഏനതങുുിലുനൊ
രു നേുതിെിധിഈസഭയിലുുഅംഗ
മായിടുുുപുട?ു99ശതമാെനതുുയംു
ഒഴിവാകുുിഇഷുുകുുാരുനടസുുിേംൊ
ടകപവദി പോനെസപമുുളെം പെരു
പുപുളുു ഇനതങുുനെ പോക പകേള
സഭയാവംു?

ഒനുുാം പോക പകേളസഭയകുുുു
പശഷമാണു പകേളതുുിലുു സംേംഭ
ങുുളുുതുടങുുാനെതുുിയേണുുുനേുവാ
സികളുുതുങുുിമേിചുുത.ുപുെലുേിലുു
വരുുകു്ുപോപു്ുതുടങുുാനുുവനുുസുഗ
തനംു കണുുുേിലുു കണുുവനുുഷനുു
നസുുുരുുതുടങുുാനുുവനുുോേയിലുു
സാജനംു. അവനേ ആതുുഹതയുയി
പെകുുുെയിചുുകാേണങുുളംുഎലുുാ
വരുുകുുുംപോധയുമുളുുതാണ.ുഒരുവ
ശതുുുചുവനുുേേവതാെിവിേിചുുിടു്ു
മറുവശതുുു നോെകുുയരുു ഒരുകുുു
നുുകാേടയുംഈസഭാസപമുുളെതുുി
ലുുഎവിനടനയങുുിലംുെരുുചുുയാപോ?
ഭരുുതുുാവു െഷുുനപുുടുുു അൊഥയായ
സാജനുുു സഹധരുുമുുിണിനയ നോ
െീസ്േിപപുുരുുടുു്എനുുപേേിലുുഇലുുാ
കുുഥ നമെനുഞുടുതുുു അേകീ
രുുതുുിനപുുടുതുുാനുുെടതുുിയെികു
ഷുുെടേടിനയഅേെേികുുാനുുഒരു
േോമരുുശനമങുുിലംുഉണുുാപോ?
പോനടു,ുനേുവാസികളുനടഉനുുമെ

തുുിനു പവണുുിയുളുു െരുുചുുകളാണ്
അവിനടെടനുുനതനു്ുഅവകാശനപുു
ടുപപുുളുുേണുുുവരുുഷംമുമുുുെടനുു
ഒനുുാംപോകപകേളസഭയുനടബാ
കുുിേനതും ഒനുുു േേിപോധിപകുുണുു

തിപലു?ുഎനതുപോതീരുമാെങുുളുുഅ
കുുമിടുുുനേുേയുാേിചുുു.അതിലുുെടപുുി
ൊകുുിയനതനതു?99ശതമാെവംുെട
നുുിലുുഎനുുുസാകുുുയനപുുടുതുുുപപുു
ളുുഉപദുുശശുദുുിയംുവിശവുാസയുതയംു
തകരുുനുുുസവുയംേേിഹാസയുോവുനുു
െിനതുമാ ണുഅൊവേണംനെയുുനപുു
ടുനുുത.ുഇതിനുപവണുുിയായിരുപനുു
2,85,29,482രുേനോടിനോടിചുുുഒ
നുുാംപോകപകേളസഭആപോഷ
മാകുുിയത!ു അതംു പോോഞുുു ഗ
ളുുഫു പമേൊസപമുുളെതുുിനു പവ
നേ18,40,670രുേകുടി.
ആടുജീവിതംെയിചുുുെേകികുുു

നുുഗളുുഫിനെമെയാളിയുനടമുനുുി
പെകുുാണുധുരുുതുുിനുുുഈ മഹാ
സത്ംഭംനേുതിഷഠ്ികുുുനുുത!ു
െിതയുെിദാെനെെവുകളുുകുുുപോ

ലംു േണമിലുുാനത കടുതുു സാമുു
തുുികനേുതിസനുുിയിലുുനപുുടുുുഴലുക
യംുമുണുുുമുറുകുുിഉടുകുുാനുുജെങുു
നളആഹവുാെംനെയുുുകയംുനെയുുു
നുുസരുുകുുാോണുഈവകവിടുുകളി
െടതുുുനുുതു എനുുതു എലുുാവനേ
യംു അതുുുതനപുുടുതുുുകയാണ.ു േ
ണുുുവരുുഷതുുിനോേികുുലുുേണുുുദി
വസംമാനതുംപെരുനുുഒരുസപമുുളെ
തുുിൊണു16.5പോടിരുേമുടകുുി
ഹാളുു പുതുകുുിയത.ു െിയമസഭയി
നെശങുുേൊോയണനുുതമുുിഹാളുു
അതിനുുുഉതുുവതുുിലുുതനനുു നേുൗ
ഢഗംഭീേമായിരുനുുു. ആദയു പോക
പകേളസഭയകുുുു1.85പോടിരുേമു
ടകുുിഅതുെവീകേിചുുു.ഇപപുുളുുഅ
തിനംുപുേതുുാണുഈ16.5പോടി.
ഇതുജെങുുപോടുളളഅവപഹളെമ
ലുുാനതമനറുുതുുാണ?ു
നകുിമിെലുു േശുുാതുുെമുളുുവരംു

ഇതിലുു അംഗങുുളായുണുു് എനുുതു
തുടകുുതുുിലുുതനനുുഉയരുുനുുേോ
തി.നോഴിൊളികളുുകുുുശമുുളംനോ
ടുകുുാനതമുങുുിയവരംുഈപോക
പകേളസഭയിലുുേനങുുടുതുുുനവനുു
തുഒടുവിലുുഉയരുുനുുുപകടുുആവൊ

തി.
മീഡിയാസപമുുളെതുുിനുേെോ

ജയുങുുളിലുു െിനുുുംആളുകനളകുു
ണിചുുുവരുതുുിയിടുുുസദസ്ശുഷ്കം.
മീഡിയാഅകുുാദമിയിനെകുടുുികളാ
ണുഒടുവിലുുേകുുയുനകുുതുുിയത.ുനേു
പതുയകിചുുുഒരുമാധയുമസുുാേെവുമാ
യംുബനുുമിലുുാതുുഒോനളമാധയുമ
സപമുുളെതുുിൊയി നെലുുും നെെ
വംുനോടുതുുുകാെഡയിലുുെിനുു്
ഇവിനടഎതുുിചുുുനവനുുതുതെസുുാ
െെഗേിയിനെേേസയുമായേഹസയും.
പോകപകേളസഭാവിപശഷങുുളുു

ഇങുുനെെീളുനുുു.ഒടുവിലുുോവിസ്
നരുുപുുിനുുു വിശദീകേണം. ഭകുുണ
നചുുെവുപവണുു.വിവാദംസുഷുുിചുുവീ
ണുുുവിൊേം.അതിനുപശഷമുളുുവി
ശദീകേണമാണുവെിയതമാശ.ബി
ലുുതുകസവുീകേികുുാനുുപെേനതുുത
നനുു ഉപദുുശിചുുിരുനുുിലുുപോലംു. ബി
ലുു തുക ഇതിലംു ഉയരുുനുുതായിരു
നുുുനവനുുുംകുേവുവരുതുുിയപശ
ഷമാണു ഉനുുതാധികാേസമിതിഇ
തിനുഅംഗീകാേംെലുുകിയനതനുുു
മാണു പുേതുുു വനുു വിവേം. അ
പപുുനൊനുുുംഉണുുാവാതുുവിൊേം
ഇപപുുനഴങുുനെയുണുുായിഎനുുാണു
എലുുാവരംുഅതുുുതംകുറുനുുത.ുഉ
ണുുിരുനുുവനു ഉളുുവിളി ഉണുുായതു
പോനെ.അപോമുേംെഷുുനപുുടുതുുി
യധുരുുതുുുവിവാദതുുിലുുെിനുുുത
െയുോനുളുുതുറുപുുുഗുൊപോ?
എതുുായാലംു ഭാവിയിപെനകുുങുുി

ലംു ഇതു ോഠമാവുപൊ? നേുവാസി
പകുുമംസുുിേംൊടകപവദിയിനെേം
ഗദുശയുങുുളലുു;മേിചുുുയഥാരഥനേുവാ
സിയുനട നേുശുെങുുളംു അവയകുുുു
ളുു േേിഹാേ െിരുുപദുുശങുുളുമാണ.ു
അതിപമുുലുളുുസമയബനുുിതമായ
െടേടികളാണ.ുഅതിനുആഡംബേ
തുുിനുുുആടയാഭേണങുുളുനടഅക
മുുടിയലുു പവണുുത;ു പകളുുകുുാനുളുു
സഹിഷ്ണുതയംു െടപുുാകുുാനുളുു
ഇചുുാശകുുിയുമാണ.ു

ലോകധൂരൂൂതൂ്ൂസഭ
വീണ്്്വിചാരം
ജോസഫ്എം.പ്ത്ജേരി

ഗുരുവരുളുു
അറിടയണ്്കാരയ്ങ്്ള്്

മനുഷയുജീവനെനുുപോനെഓപോമനുഷയുനുുുയംുജീ
വിതതുുിനംുകടുതുുനവലുുുവിളിയാണുനകാപോണ

വവേസ്മുപേെവനുുുനേടുുിേികുുുനുുത.ുബഹുജെസമുു
രുുകുുവംു നതാഴിെിടങുുളിനെസാനുുിധയുവംുെിയനതുുുികുു
നപുുടുുതുവഴിജീവസനുുാേണതുുിനുളുുമാരുുഗങുുളുുമികുു
തംുഅടഞുുിേികുുുനുുു.സരുുകുുാരുുജീവെകുുാരുനടശമുുള
നമാഴിനകമറുുുവരുമാെമാരുുഗങുുളുുമികുുതംുതടസനപുുടു
നുുുഎനുുതാണുഓപോദിവസവംുപുേതുുുവരുനുുേിപപുാു
രുുടുുുകളുു.സവുയംനതാഴിലുുപമേെയിലുുഏറുുവംുകുടുതലുു
പേരുുപജാെിനെയുുുനുുവയുാോേിവയുവസായിസമുഹമാണു
ഈനേുതിസനുുിവളനേകുുുടുതലുുപെേിടുനുുത.ുഒപുുംകു
ഷികുുാരംു നെറുകിട ഇടതുുേം സംേംഭ കരംു സവുകാേയു
സുുാേെങുുളിലുുപജാെിനെയുുുനുുവരംുമാനതുമലുു,അവരു
നടനയാനകുുസുുാേെങുുളുുപോലംുകടുതുുനവലുുുവിളിയി
ൊണ.ു

വെിയപതാതിലുുബാങു്ുവായേുകളുുതേനപുുടുതുുിനേുവ
രുുതുുികുുുനുുഇതുുേംസുുാേെങുുളുുകുുുംവയുാോേവാണി
ജയുസുുാേെങുുളുുകുുുനമാനകുുഇടകുുാെപതുുകുു്നെേിയ
ആശവുാസംെലുുകുനുുതീരുമാെതുുിപെകുുാണുസംസുുാ
െതെബാപങുുഴസു്സമിതി-എസഎ്ലുുബിസി-െീങുുുനുു
നതനുുാണുസുെെ.ഇനുുുപെരുനുുബാപങുുഴസു്സമിതി,
സംസുുാെനതുുമുഴുവനുുബാങുു്വായേുകളുുകുുുംഒരുവ
രുുഷനതുു നൊനൊപടുാുേിയം നേുേയുാേികുുണനമനുുു സം
സുുാെസരുുകുുാരുുആവശയുനപുുടംു.
കഴിഞുുേണുുുവരുുഷമായിപകേളതുുിനെബാങു്ുവായേു

കളുനടതിേിചുുടവിനുുുതാളംനതറുുി.2018ലംു19ലുമുണുുായ
മഹാനേുളയങുുളുുഅതിനുകാേണമായി.നേുളയനകുുടുതിക
ളിലുുനപുുടുു്കടനകുുണിയിൊയെിേവധികരുുഷകരുുആതുു
ഹതയുനെയതുപപുാുഴാണുഇതിനുമുനുുപുബാങുുുകളുുനൊ
നൊപടുാുേിയതുുിനുസമുുതിചുുത.ുസംസുുാെസരുുകുുാേിനുുു
കടുതുുസമുുരുുദനതുുതുുുടരുുനു്ുേെതവണെീടുുിവചുുനൊ
നൊപടുാുേിയംകഴിഞുുഡിസംബരുു31ൊണുേിനുുവെിചുുത.ു
തുടരുുനുുുളുുതിേിചുുടവുതുടങുുികഷുുിചു്ുഒരുമാസതുുിെിട
യിലുുനകാപോണവവേസുകനളതുുിവീണുുുംജെജീവിതം
ദുസുുഹമാകുുി.ഈസാഹെേയുതുുിൊണുേണുുേമാസനതുു
ഇടപവളയകുുുുപശഷംവീണുുുംസം സുുാെനതുുബാങുുുക
ളുുകുുുപമലുുനൊനൊപടുാുേിയതുുിനുുുസമുുരുുദം.
നൊനൊപടുാുേിയംഎനുുാലുുവായേുഎഴുതിതുുളുുുനുു

പതാഇളവുഅനുവദികുുുനുുപതാഅലുു.തിേിചുുടവിനുസാ
വകാശംഅനുവദികുുുകമാനതുമാണ.ുനൊനൊപടുാുേിയംകാ
െനതുുതിേിചുുടവുമുതലംുേെിശയംുപെരുുതുു്സഞുുിത
മുെധെമായികണകുുാകുുി,അതിനുനേുതിമാസഅടവു
തുകപുതുകുുിെിശുുയികുുുനുുസനമുുുദായമാണത.ുഇടകുുാ
െപതുുകുുു തിേിചുുടവിലുുസാവകാശം കിടുുുനമനുുലുുാനത,
അതുണുുാകുുുനുു കടബാധയുതയുനട ഭാേം െഘുകേികുുു
നുുിനലുുനുുുചുരുകുും.

അതുനകാണുുുതനനുുനൊനൊപടുാുേിയമലുു,വായേുകളുു
തിേിചുുടയകുുുാനുളുുസാമുുതുുികസാഹെേയുംസുഷുുികുു
ൊണുനേുധാെം.നകാപോണഭീഷണിഅനുദിെംനേരു
കുനുുസാഹെേയുതുുിലുുഅനതങുുനെഎനുുപൊദയുംബാ
കുുി.വദവതുുിനുുുസവുതുുംൊടിനുുുേവെയുുവരുമാെതുുി
നുുുെനലുാുരുേങു്ുവരുനുുതുടുേിസംപമേെയിലുുെിനുുാ
ണ.ുനകാപോണഭീഷണിആദയുംമുതലുുപെേിടുനുുതംുടുേി
സംപമേെയിൊണ.ുേണുുുമഹാനേുളയനതുുതുുുടരുുനു്ുതക
രുുനുുടിഞുുുപോയടുേിസംപമേെഇപപുാുഴാണുതിേിചുുുവേ
വിപെകുുുവനുുത.ുകഴിഞുുനേുളയതുുിനുപശഷമുണുുായ
വീനണുുടുകുുെിലുുമുനുുവരുുഷനതുുകുുാളുു24.14ശതമാെംവ
ളരുുചുുയുണുുായി.കഴിഞുുസീസണിലുു1.96പകാടി സഞുുാ
േികളുുപകേളതുുിനെതുുി.എേണാകുളം,തിരുവെതുുപു
േം,തുശുരുു,ഇടുകുുി,ആെപുുുഴഎനുുീജിലുുകളാണുഇതിലുു
മുനുുിലുു.കഴിഞുുെവംബരുു-ഡിസംബേിലുുതുടങുുിയസീ
സണുുഈവരുുഷംഏനേുിലുുേകുതിവനേെീപളണുുതായിരു
നുുു.എനുുാലുുഇതുുുയയിൊദയുമായിപകേളതുുിലുുനകാപോ
ണവവേസിനുുുസാനുുിധയുംസുുിേീകേിചുുജനുവേിമുപുു
തുമുതലുുടുേിസംപമേെയിലുുവനുുഇടിവാണുപേേനപുുടു
തുുുനുുത.ുഎേണാകുളംജിലുുയിലുമാനതും നേുതിദിെംമു
നുുുപകാടിയിലുുപുുേംരുേയുനടപഹാടുുലുുബുകുുിങുുുകളുുേ
ദുുാകുുനപുുടുനുുു.ബാങുു്വായേുകളടകുുമുളുുസാമുുതുുിക
നകുമീകേണങുുളുുെടതുുിയതങുുളുുകുുുപകാടികുുണകുുിനു
രുേയുനടെഷുുമാണുസംഭവികുുുകനയനുുുംഅവരുുഭയ
കുുുനുുു.ഇപപുാുളുുഉണുുാകുനുുസാമുുതുുികെഷുുംതിേിചുുു
േിടികുുാനുുകഴിയുനുുതനലുുനുുാണുഇവരുനടകണകുുുകുടുു
ലുു.
വിവാഹ സീസണാണിപപുാുളുു പകേളതുുിലുു. ഉതുുവാ

പോഷങുുളുനടയംു.വെിയപതാതിലുളുുആളുുകുുുടുുങുുനള
ആകരുുഷികുുുനുുഈആപോഷങുുനളലുുാംവെിയമാരുുകുു
റുുിങുസീസണായിരുനുുു.ഒരുവരുുഷനതുുമാനുുുയംഅതിജീ
വികുുാനുളുുസാധയുതകളാണുഇവിനടകിപടുുണുുിയിരുനുുത.ു
ഇവനയചുറുുിപുുറുുിജീവികുുുനുുെകുുകുുണകുുിനുആളുക
ളുുകുുുനകാപോണഭീഷണിവെിയദുേതുുമാണുവരുതുുി
യത.ുഇവേിലുുമികുുവരംുവിവിധആവശയുങുുളുുകുുുബാ ങു്ു
വായേുഎടുതുുിടുുുണുു്.അവരുുകുുുംനൊനൊപടുാുേിയംതാ
ലുുകുുാെികമായആശവുാസം െലുുകിപയകുുും. േപകു,ു ദീ
രുുേിപുുികുുുനുു വായേുാകാൊവധിയുനടകുടുുുേെിശ ഉ
ളുുനപുുനടേിനുുീടുഈടാകുുാെിേങുുുപമുാുഴുണുുാകുനുുദുേി
തങുുളംുദുേതുുങുുളംുേേിഗണിചു്ുേെിശസബസുിഡിഅ
ടകുുമുളുുകുടുതലുുഇളവുകളുുകുുുകുടിധെകാേയുസുുാേ
െങുുളുുതയാോകണം.അതിനുകുടിമുനുുവകഎടുകുു
നടു,ുസംസുുാെസരുുകുുാരുു.

മൊമൊടട്ാ്റിയത്്ിമൊത്ങ്്ര്ത്
ബാങ്്്വായപ്കള്മെഇളവ്കള്്
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ദുരിതാശവുാസതടുുിപു്ു,ആതുുഹതയു:അനവുവഷണകമുുിഷനുമായിസിപിഎം
സവ്ന്്ംതേഖകൻ
കൊചുുി:സിപിഎംഅംരങുുളു
ൾകുപുടുുഎറണാകുളകുതുഗുപള
യ ദുരിതാശുവാസ ഫണുു് തടുുി
പുുുംറോകുുൽകമുുറുുിയംരതുുി
കുനുുആതുുഹതുയയുംഅറുനവ
ഷികുുാൻസിപിഎംപാർടുുിക
മുുിഷൻ രുപീകരിചുുു. ജിലുുാ
കസഗുകടുുറിറയറുുികലമുതിർനുു
അംരമുൾകുപുകെരണുുുറപരെ
ങുുുനുുതാണുകമുുിഷൻ.പാർ
ടുുികുു്അകതുുുനിനുുുതകുനു
വിെർശനംശകുുൊയറൊകെ
യാണുകർഷകകുതുഴിലാളി
യുണിയൻ റനതാവു പി.എം.
ഇസ്െയിൽ,യുവജനവിഭാരം
റനതാവായിരുനുുപി.ആർ.മു
രളിഎനുുിവരെങുുിയസംഘ
കുതുനിയെിചുുതു.
ഗുപളയദുരിതാശുവാസനിധി

യിൽനിനുു്23ലകുുറുതുളം
രുപകവടുുിചുുതായാണുവുഗകം
ഗുബാഞുുികുനുു ഇതുവകരയുളുു
കകുണുതുുൽ. കുറുുാറോപിത
രായതുകുുാകുുരഈസുുു ു്റോ
കുുൽ കമുുിറു ുിയംരം എംഎം.
അൻവർ,ഭാരുയകൗലതുു്അ
ൻവർ, െകുറുരു റോകുുൽ ക
മുുിറു ുിയംരംനിധിൻഎനുുിവ
കരപാർടുുിയിൽനിനുു്ഒരാഴുെ
മുൻപുപുറതുുാകുുിയിരുനുുു.
ഈ നെപെിയിലുകെ മുഖം ര
കുുികുുാകെനുുപാർടുുിയുകെക
ണകുുുകുടു ുൽകതറുുിയതികന
തുെർനുുാണുഅറുനവഷണക
മുുിഷൻഗുപഖുയാപനം.
സിപിഎംകളെറശരിഏരി

യകസഗുകടുുറിവി.എം.സകുുീർ
ഹുവസനുഎതികരഉയർനുു
ആറോപണവും തൃകുുാകുുര

കസൻഗുെൽറോകുുൽകമുുിറു ുി
യംരം എം.എം. സിയാദികുനുു
ആതുുഹതുയയുംപാർടുുികയസ
മുുർദതുുിലാകുുിയിടുുുണുു്.തടുുി
പുുുറകസുകളിൽഗുപതികളായ
അൻവറുംനിധിനുംകളെറശ
രിഏരിയകമുുിറു ുികുു്കീഴിലു
ളുുറോകുുൽകമുുിറുുിയംരങുു
ളാണു.അൻവറികുനുുഭാരുയകൗ
ലതുു് ഡയറകുറുുർ റോർഡു
അംരൊയസിപിഎംനിയഗുനുു
ണതുുിലുളുുഅയുുനാടുസഹ
കരണബാങുുുംഇറതഏരിയ
കമുുിറുുിയുകെപരിധിയിൽകുപു
ടു ുതാണു. അയുുനാടു ബാങുുിൽ
കൗലതുുികുനുുഅകുുൗണുു് വ
ഴിഅൻവർദുരിതാശുവാസഫ
ണുുിൽനിനുുുപണംവകൊറുുി
കയടുതുുതായി വുഗകംഗുബാ
ഞുു്കകുണുതുുിയിരുനുുു.ഏരി

യകമുുിറുുികസഗുകടുുറിസകുുീർ
ഹുവസനു തടുുിപുുിൽ പങുുു
കുണുനുുുംഅറുനവഷികുുണകെ
നുുും ആറോപണം ഉയർനുു
തുംഇറതതുുുെർനുുാണു.
സകുുീർ ഹുവസനു എതി

രായആറോപണംരാഷ്ഗുെീയ
റുഗപരിതൊകണനുുാണുപാർടുുി
കണുുതു.ഇതിനികെയാണുഅ
യുുനാടുസർവീസ്സഹകരണ
ബാങുു്ഡയറകുറുുറുംതൃകുുാകുു
രകസൻഗുെൽറോകുുൽകമുുി
റു ുിയംരവുൊയ സിയാദു ജീവ
കൊടുകുുിയതുംഅറുദുഹതുുി
കുനുുആതുുഹതുയാകുറിപുുുൊ
യി ബനുുുകുുൾ രംരകുതു
തുുിയതും. തകുനുു െരണതുുി
നുകാരണകുുാർസകുുീർഹു
വസനും റോകുുൽ കമുുിറു ുി
കസഗുകടുുറികക.ആർ.ജയെഗുനുു
ൻ,ഗുബാഞുു്കസഗുകടുുറിനിസാ
ർഎനുുിവരുൊകണനുു്ആതുു
ഹതുയാകുറിപുുിൽപറയുനുുു.

ദുരിതാശുവാസതടുുിപുുുൊയി
ബനുുകുപുടുുെിലസമുുർദുുങുുൾ
ഇവരിൽനിനുുുംസിയാദിനു
ണുുാകയനുുു സംശയം ഉയർ
നുുിടുുുണുു്.അറുനവഷണകമുുി
ഷൻഇകുുാരുയങുുൾപരിറോ
ധികുുുകെനുുാണു സുെനകയ
ങുുിലും ദുരിതാശുവാസ തടുുിപുുു
ൊയിപാർടുുികുുുബനുുെികുലു
നുുസിപിഎംനിലപാെിൽനി
നുുു വുയതുയസ്തൊയി അറുനവ
ഷണകമുുിഷൻറിറുപുർടുു്ന
ൽകാൻ സാധുയതയിലുു. വുയവ
സായികയതടുുികുകുണുുുറോ
യറകസിൽറനരറുതുസകുുീ
ർഹുവസനുറനകരആറോപ
ണങുുൾഉയർനുുറുപുഴുംപാർ
ടുുിഅറുനവഷണകമുുിഷകനനി
യെിചുുിരുനുുു. സകുുീർ ഹു
വസനു അനുകുലൊയ റി
റുപുർടുുാണു അനുുുണുുായതു.
അറതസെയം,ശകുുൊയനെ
പെികൾറവണകെനുു്ആവശുയ കുപുടുനുുഒരുവിഭാരകുതുതാ

തുകാലികൊകയങുുിലും നിശ
ബുുരാകുുാൻകമുുിഷൻരുപീക
രിചുുതിലുകെസാധികുുും.സി

പിഎംജിലുുാറനതുതുവംലകുുുയ
െിടുനുുതുംഇതുതകുനു.

കമ്്ിഷനിൽജില്്ാനസതക്ട്്റിശയറ്്ംഗംഅടക്്ംരണ്്്ശപർ സിയാദിന്്്ആത്്ഹതയ്ാക്റിപ്്്:ത്ടർനടപടി
ശാസത്ത്ീയപരിശോധനയക്്്്ശശഷം

കൊചുുി:ജീവകൊടുകുുിയസിപിഎംതുകുുാ
കുുരകസൻഗുെൽറോകുുൽകമുുിറുുിയംരംവി.
എ.സിയാദികുനുുആതുുഹതുയാകുറിപുുു ശാ
സ്ഗുതീയപരിറോധനയുകുുുവിറധയൊകുുും.
കുറിപുുികലവകയകുുരവുംഒപുുുംസിയാദി
റുനുുതുതകുനുയാകണനുു്ഉറപുുാകുുാൻകോറ
ൻസികുവകുപുുികുനുുയുംവകപുുെവിദഗുധരു
കെയുംസഹായംറതടും.ഇതിനുളുുനെപെി
ഗുകെങുുൾഈയാഴുെതകുനുതുെങുുുകെനുുു
തൃകുുാകുുരകോലീസ്അറിയിചുുു.
കഴിഞുുഒൻപതിനുവവകിടുുാണുസിയാ

ദികനവീടുുിൽെരിചുുനിലയിൽകകുണുതുുിയ
തു.അനുുുകോലീസ്നെതുുിയപരിറോധന
യിൽകിടുുാതിരുനുുആതുുഹതുയാകുറിപുുാണു

മുനുുുദിവസംകഴിഞുു്സിയാദികുനുുസ്കുടുു
റിൽനിനുുുബനുുുകുുൾകകുണുടുതുുതു.
കളെറശരിഏരിയകസഗുകടുുറിസകുുീർഹു

വസൻഉൾകുപുകെസിപിഎംറനതാകുുളാണു
തകുനുുെരണതുുിനുഉതുുരവാദികകളനുു്സുവ
നുുംവകപുുെയികലഴുതിഒപുുിടു ുആതുുഹതുയാ
കുറിപുുു വുയാജൊകണനുുആറോപണവുൊ
യിസിപിഎം റനതാകുുൾ രംരകുതുതുുിയ
സാഹെരുയതുുിലാണുശാസ്ഗുതീയപരിറോധ
നയുകുുുതുകുുാകുുരകോലീസ്തീരുൊനിചുു
തു.സിയാദിറുനുുതുതകുനുയാകണനുുുസുുിരീ
കരിചുുാൽകതുുിൽപറഞുുവർകുു്എതികര
ആതുുഹതുയാഗുപരണാകുറുുംചുെറുതുണുുിവ
രും.

പപ്ളയഫണ്്്തട്്ിപ്്്:പാര്്ട്്ികമ്്ിറ്്ിനയ
ൈച്്ത്അപഹാസയ്ം-നെന്്ിത്്േ
തിരുവനനുുപുരം:എറണാകു
ളംകലകുറുുറററുുികലഗുപളയദുരി
താശുവാസ ഫണുു് തടുുിപുുും ഇ
റൊെനുബനുുിചുുുണുുായ റോ
കുുൽുു കമുുിറുുി അംരതുുികുനുു
ആതുുഹതുയയും അറുനവഷി
കുുാൻുു പാർുുടുുി കമുുിറുുികയനി
റോരിചുുസിപിഎമുുികുനുുനെ
പെിഅപഹാസുയൊകണനുു്ഗുപ
തിപകുു റനതാവു രറെശു കെ
നുുിതുുല.പാർുുടുുിതകനുുതടുുിപുുു
നെതുുുകയുംപിനുുീടു പാർുുടുുി
തകുനു അറുനവഷണ കമുുിഷ
കന വയുകുുുകയുൊണു കെ
യുതതു.ഈതടുുിപുുിൽുുപങുുുളുു
പാർുുടുുിറനതാകുുകളരകുുകപുുടു
തുുുനുുതിനുംസിപിഎമുുികുനുു
മുഖംരകുുികുുുനുുതിനുംഉളുു
വിദുയ ൊഗുതൊണുഈ അറുനവ
ഷണം.

സിപിഎംറനതാകുുൾുുവള
കരആസുഗുതിതൊയിനെതുുി
യ കൊളുുയാണിതു. റകവലം
രണുു്സർുുകുുാർുുഉറുദയാരസുുർുു
ൊഗുതം വിൊരിചുുാൽുു ഇതുുര
തുുിൽുുലകുുങുുളുകെഗുപളയഫ
ണുു്തടുുികുുാൻുുസാധികുുിലുു.ദ
ശാബുുങുുളായിസിപിഎംഭരി

കുുുനുുഅയുുനാടുസർുുവുുീസ്സ
ഹകരണസംഘതുുിനുംഈ 
തടുുിപുുിൽുുവലിയപങുുുണുു്.ബാ
ങുുിനു കഫഡറൽുു ബാങുു് ശാഖ
യിലുളുു അകുുൗണുുിറലകുുാ
ണു ഗുപളയഫണുുിൽുുനിനുുുല
കുുങുുൾുു ഒഴുകികയതുുിയതു.
അവികെനിനുു്ബാങുു്കസഗുകടുു
റിയുകെയും െറുു് ഡയറകുറുുർ
റോർുുഡു അംരങുുളുകെയും
സഹായറുതുകെ സിപിഎം
റനതാകുുൾുുഗപുളയദുരിതാശവുാ
സഫണുു്സുവനുുംറപരിൽുുൊറി
കയടുകുുുകയായിരുനുുു.
ആതുുഹതുയകെയുതസിപി

എംറനതാവുംബാങുു് ഡയറ
കുറുുർുു റോർുുഡു കെമുുറുൊയ
സിയാദികുനുുആതുുഹതുയാകുുു
റിപുുിൽുുസിപിഎംകളെറശരി
ഏരിയാ കസഗുകടുുറി സകുുീർുു
ഹുവസനും െറുുു സിപിഎം
റനതാകുുളുൊണുതകനുുുെരണ
തുുിനുതുുരവാദികൾുു എനുു്
വുയകുുൊയിപറഞുുിടുുുണുു്.എ
നുുാൽുുഈറകസികുനുുഅറുനവ
ഷണംഅടുുിെറികുുാനാണുസി
പിഎം ഗുശെികുുുനുുകതനുു്ആ
തുുഹതുയകെയുതയാളുകെവീടുുു
കാർുുആറോപികുുുനുുു.
ഗുപളയദുരിതാശുവാസഫണുു്

തടുുിചുുതിൽുു ഉനുുത സിപിഎം
റനതാകുുൾുുകുുു പങുുുകുണുനുു്
സിയാദിനറിയാൊയിരുനുുതാ
ണുഅറുദുഹതുുികുനുുആതുുഹ
തയുയിറലകുുുനയിചുുകതനുുസു
െനയുണുു്.ഗുപളയദുരിതാശുവാ
സഫണുു്തടുുിചുുതിൽുു ഗുപധാന
പങുുുളുു സിപിഎം റനതാകുു
കളരകുുികുചുടുകുുുകഎനുുഉ
റുദുശറെഈ തടുുികുുുടുുിയ പാ
ർുുടുുി അറുനവഷണ കമുുിഷനു
ളുുുകവനുുുംകെനുുിതുുലപറ
ഞുുു.

കൈളപ്്ാറ:
അെീഷിന്്്
ഭാരയ്യക്്്്റോേി
തിരുവനനുുപുരം:കവളപുുാറയി
ൽുുരകുുാഗപുവർുുതുുനതുുിനികെ
ജീവൻുുനടുുകപുുടുുഅനീഷികനുുു
ഭാരയുഅശവുതിസുകുൊരനുസ
ർുുകുുാർുുറോലിനൽുുകും.െലപുുു
റംജിലുുയിൽുുഏകതങുുിലുംവകു
പുുിൽുുലാസുുുു്റഗുരഡുസർുുവുുീസിൽുു
നിയെനംനൽുുകുനുുതിനുെലപുുു
റംജിലുുാകലകുറുുകറചുെതലകപുു
ടുതുുികകുുണുു്സർുുകുുാർുുഉതുു
രവിറകുുി.

മദയ്ൈിലപ്്െശാേകൾ
അടയക്്്ണം:സ്ധീരൻ
തിരുവനനുുപുരം:കൊറോണ
ഭീതിയിൽബാറുകളുംെദുയവിൽ
പുുനശാലകളുംഅെചുുുപുടുുണ
കെനുു്കകപിസിസിമുൻഅധുയ
കുുൻ വി.എംസുധീരൻ. െറുുു
റെഖലകളികല നിയഗുനുുണങുു
ൾഫലഗുപദൊകണകെങുുിൽെദുയ
വിൽപുുന റെഖലയിലും നിയ
ഗുനുുണംആവശുയൊണു.ജനാഭി
ഗുപായറുതുടു എകുവസസ് െ
ഗുനുുികുു്നിറഷധാതുുകനിലപാ
ൊകണനുുുംഅറദുുഹംപറഞുു.ു

ഐഎഎസ്കാര്നടൈിറദശയാപത്
മ്ഖയ്മപത്്്ിൈിശദീകരിക്്ണം:മ്ല്്പ്്ള്്ി
തിരുവനനുുപുരം: ഉനുുത
ഐഎഎസ് ഉറുദയാരസുു
ർുുകുു്വിറദശയാഗുതയുകുു്അ
നുെതിനൽുുകാനുണുുായഗുപ
റുതയകസാഹെരുയംവിശദീക
രികുുാൻുുമുഖുയെഗുനുുിതയുുാറാ
കണകെനുു്കകപിസിസിഗുപ
സിഡനുുു്മുലുുപുുളുുിരാെെഗുനുു
ൻുു.റകഗുനുുസർുുകുുാർുുവിലറുകു
ർുുകുപുടുതുുിയരാജുയങുുളിറല
കുുാണു ഉറുദയാസുുരുകെ യാ
ഗുതകയനുുതുകുടുതൽുുആശ
ങുു വർുുധിപുുികുുുനുുു. ഭയെലുു
ജാഗുരതയാണു റവണുുകതനുു്
മുഖുയെഗുനുുിയും ആറോരുയെ
ഗുനുുിയുംസർുുകുുാരുംഒറരസുവ
രതുുിൽുു വിളിചുുു പറയുറുപു

ഴാണു ഒടുുും ജാഗുരതയിലുുാതുു
ഈ നെപെികയനുുും മുലുുപുു
ളുുി.

കകഎസ്ഡിപിഡയറകുറുു
ർുുഎം.ജി.രാജൊണികുയതുുിനു
ലണുുനിറലകുുും റലബർുു അ
ഡീഷണൽുു െീഫു കസഗുകടുുറി
സതുയജിതു രാജനു തായുല
ൻുുഡിറലകുുുംജലനിധിഎകു
സികുയുടുുിവു ഡയറകുറുുർുു റോ
ഷിശശാങുുിനുറഷുയയിറലകുുും
റോകാനാണു സർുുകുുാർുു അ
നുെതി.കഴിയുനുുതുംഅനാ
വശയുയാഗതുകൾുുഒഴിവാറകുുണുു
സെയൊണിതു. അെിയനുുര
ഗുപധാനുയമുളുു വിഷയങുു
ൾുുകുുായലുു ഉറുദയാരസുുർുുകുു്
വിറദശയാഗുതയുകുു്അനുെതി

നൽുുകിയിരികുുുനുുതു.
ൊർുുചുു് മുനുുു മുതൽുുഅ

ഞുുുവകരഗബുിടുുനിൽുുപരയുെനം
നെതുുിയ റശഷം െെങുുികയ

തുുിയഡിജിപികവുാറവനുുുൻുു
കെയുുുനുുതിനു പകരം കോ
തുപരിപാെികളും െറുുുൊയി
കറങുുിനെകുുുനുുതുറകരളം
കണുുതാണു.വിറദശരാജുയങുു
ളിൽുുനിനുുുംെെങുുിവരുനുുവ
രിലാണുകൊവിഡു19വവറ
സ് വുയാപനം വൻുുറൊതിൽുു
കാണകുപുടുനുുതു.വിറദശതുു്
നിനുുുംെെങുുികയതുുുനുുവർുു
നിർുുബനുുൊയും റോരപുുക
ർുുചുുതെയാൻുുവീടുുിറോആശു
പഗുതികളിറോഐസറലഷൻുു
വാർുുഡുകളിറോ കുവാറവുനുു
ൻുുകെയുുണകെനുുുംഅകുലുങുുി
ൽുുമുനുുുവർുുഷംതെവിനുംപ
തിനായിരം രുപ പിഴയുകുുും
ശികുുികുുുകെനുുും പറയു

റുപുഴാണുഡിജിപിയുകെഅ
നാസുുഗുപകെൊകുുുനുുനെപ
െി. ഡിജിപികുുും ആഭുയനുുര
കസഗുകടുുറികുുുകെതിറരഎനുുു
കൊണുുാണുനെപെിസുവീകരി
കുുാതുുകതനുുും മുലുുപുുളുുി
റോദിചുുു.ബിവകറജുറൊപുുററ
ഷകുനുുഔടുു് കലറുുുകൾുുകുു് മു
നുുിൽുുകുയുനിൽുുകുുുനുുആയി
രകുുണകുുിനുസാധാരണകുുാ
കരകണുുികുലുനുുുനെികുുുനുുതു
ഗുപതിറഷധാർുുഹൊണു. ആ
ൾുുകുുുടുും ഉണുുാകാനിെയുളുു
അമുുലങുുളും പളുുികളും ഉ

ൾുുപുുകെനിയഗുനുുണംഏർുുകുപു
ടുതുുണകെനുു് അഭുയർഥികുുു
നുു സർുുകുുാർുു െദുയശാലകൾുു
അെകുുികുലുനുുനിലപാടുഗുപതി
റഷധാർുുഹൊണു.
റോരവുയാപനം നെകുുാൻുു

എലുുാ സാധുയതയുളുുറുപുഴാ
ണുസർുുകുുാരികുനുുഈവിറോ
ധാഭാസം.ഇതുഅധിറുകുപാ
ർുുഹൊണു.
അതിനാൽുു െദുയവിൽുുപുുന

ശാലകൾുു അെചുുിൊൻുു സ
ർുുകുുാർുു തയുുാറാകണകെനുുും
മുലുുപുുളുുിആവശുയകുപുടുുു.

ൈെയ്ജീൈികനള
കാട്്ിറേക്്്തിരിനക
അയയക്്്ാൻ
ആക്ഷൻറോക്്്കൾ
തിരുവനനുുപുരം: നാടുുിലിറ
ങുുുനുു വനുയജീവികകള കാടുുി
റലകുു്െെകുുിഅയയുകുുാൻഉ
പകരികുുുനുുപമുു്ആകുഷൻ
രണുുുകളുകെവിതരറോദുഘാ
െനംവനംെഗുനുുിഅഡുവ.കക. 
രാജു നിർവഹിചുുു.അനുുാരാ
ഗുടുുവനദിനാറോഷതുുികുനുു
ഭാരൊയിവനംആസുുാനതുു്
നെനുു െെങുുിൽഅഞുു് വന
പാലകർ െഗുനുുിയിൽ നിനുുും
റൊകുുുകൾഏറുുുവാങുുി.
ബാകുുിയുളുു45റൊകുുുക

ളുകെ വിതരണം പിനുുീടു നെ
കുുും.ആകക50കുെവൽവുറോ
ർപമുു്ആകുഷൻരണുുുകളാ
ണുവനംവകുപുു്വാങുുിചുുിടുുുളുു
തു.  ഗുപറുതയകതരംകുയാഗുെിഡുജു
ഉപറോരിചുു് കവെി ഉതിർകുുു
റുപുൾഇതിൽനിനുുുണുുാകു
നുുശബുുംറകടുു്വനുയമുരങുുൾ
കാടുുിറലകുു്പിൻവലിയുകയാ
ണുകെയുുുക.
മുഖുയവനപാലകൻ പി.കക.

റകശവൻ, െീഫു വവൽഡു
വലഫുവാർഡൻസുറരഗുനുുകു
ൊർ, പിസിസിഎഫുൊരായ
കബനുുിചുുൻറൊെസ്,ഡി.കക.
വർെ,െീഫുറോറസുുു ു്കൺസർ
റവറുുർപദുെെഹനുുി,എറുസുുുറു ു്
ഓഫിസർബി.എൻ.നാരരാജു
തുെങുുിയവർപകുങുടുതുുു.

രാജ്ൊരായണസവ്ാമിതിരിനക
സരൈീസിലഹാജരായി
പര്തയ്േകതേഖകൻ
തിരുവനനുുപുരം:നാളിറകര
വികസനറോർഡുമുൻകെ
യർൊൻ രാജുനാരായണ
സുവാെിസംസുുാനസർവീസി
ൽ ഇനുുകല റിറുപുർടുു് കെ
യുതു. െീഫു കസഗുകടുുറികുു് മു
മുുാകകഹാജരായാണുഅറുദു
ഹംഇതിനുളുുനെപെിസുവീക
രിചുുതു.അനധികുതൊയിവി
ടുുുനിൽകുുുനുു രാജുനാരായ
ണസുവാെികയറകഗുനുുസിവിൽ
സർവീസിൽനിനുുുപുറതുുാ
കുുണകെനുു ഫയൽ മുഖുയെ
ഗുനുുികുുുമുനുുിൽകഴിഞുുദി
വസംെീഫുകസഗുകടുുറിസെർ
പുുിചുുതിനു പിനുുാകലയാണു
അറുദുഹതുുികുനുു ഹാജരാക
ൽ.
കഴിഞുുവർുുഷംൊർചുുിൽ

നാളിറകര വികസന റോർ
ഡു കെയർുുൊൻുു സുുാനതുു്
നിനുു്രാജുനാരയണസുവാെി
കയറകഗുനുുസർുുകുുാർുുൊറുുിയി
രുനുുു.കഡപുയുറുടുഷൻുുകാലാ
വധിതീർുുനുുതായുംറകഗുനുുസ
ർുുകുുാർുുസംസുുാനസർുുകുുാരി
കനഅറിയിചുുിരുനുുു.സർുുവീ

സിലിരികുകുകുതുയവിറോപം
കാടുുിയതികനതുെർുുനുുാണുൊ
റുുിയകതനുുാണു റകഗുനുുതുുി
കുനുുവിശദീകരണം.എനുുാൽുു
താൻുുഅഴിെതികുകുതികരഗുപ
തികരിചുുതുകാരണൊണുൊ
റുുിയകതനുുാണുരാജുനാരായ
ണസുവാെിപറയുനുുതു.
കെയർുുൊൻുു സുുാനതുുു

നിനുു്നീകുുിയറശഷംഅറുദു
ഹംസർുുവീസിൽുുതിരികകക
യറിയിടുുിലുു. തിരികുചുതുുാൻ
ആവശുയകുപുടുു്മുമുു്കോതുഭര
ണവകുപുു് കതുുയചുുിരുനുുു.
റൊെതിയിലും അഡുെിനി
സ്റുഗെറുുീവുവുഗെബുയുണലിലും
റകസുളുുതിനാലാണുസർുുവീ
സിറലകുുുതിരികകഗുപറവശി
കുുാതുുകതനുുാണു രാജു നാ
രായണ സുവാെിയുകെ വാദം.

സംസുുാനസർുുവീസിൽുുതിരി
കകഗുപറവശിചുുാൽുുകഡപുയുറുടു
ഷകന ബാധികുുുകെനുുും രാ
ജു നാരായണ സുവാെി റനര
കുതുവുയകുുൊകുുിയിരുനുുു.
ഇതിനികെ,സുവാെികയപുറ

തുുാകുുണകെനുു ശുപാർശ
െീഫുകസഗുകടുുറിറനരകുതുമു
ഖുയെഗുനുുികുു് സെർപുുികുചുങുുി
ലുംഅറുദുഹംഅതുസുവീകരി
ചുുിലുു.വിശദീകരണംറതൊനാ
യിരുനുുുമുഖുയെഗുനുുിയുകെനി
ർറുദുശം.1991റകഡറുകാരനാ
യ രാജുനാരായണ സുവാെി
സിവിൽസർവീസ്ഒനുുാംറാ
ങുുുകാരനാണു.എസ്എസ്എ
ൽസി,ഗുപീഡിഗുരി,വെവുനു
ഐഐെിയിൽനിനുു്ബികെ
കുഎനുുിവയിലും ഒനുുാം റാ
ങുുുറനെി.

ലീഗ്പര്വർത്്കൻക്തത്്റ്്്
മരിച്്്,അയൽവാസിഅറസ്്്്ിൽ

ൈാളയാരറകസ്അട്്ിമറിച്്ൈരനക്്തിറര
െടപടിനയട്ക്്ണം:നക.സ്റരപദ്്്ൻ
തിരുവനനുുപുരം:
വാളയാറിൽ പീഡ
നതുുിനിരയായസ
റോദരിൊകരെരിചുു
നിലയിൽ കകുണു
തുുിയ സംഭവതുുി
ൽറകസ്അടുുിെറിചുു
വർകുകുതിറരഅെി
യനുുരൊയിനെപെി
കയടുകുുണകെനുു്
ബികജപി സംസുുാ
നഅധുയകുുൻകക.
സുറരഗുനുുൻ. റകസ്അടുുിെറിചുു്
ഗപുതികൾകുുുരകുുകപുുൊനുളുു
സാഹെരയുകൊരുകുുിയവരിൽ
കപാലീസുകാരും സർകുുാർ

അഭിഭാഷകരുമുണുു.്
ഇവർനിയെപരൊയി
ശികുുികുുകുപുടുക ത
കനുുറവണം.
വാളയാർറകസിൽ

ഇറപുുൾപുനർവിൊ
രണയകുുുുളുുസാഹെ
രുയം ഉണുുായിരികുുുക
യാണ.ുവഹറകുുെതി
യുകെഇെകുുാലവിധി
യുകെ അെിസുുാന
തുുിൽ ഗുപതികൾ വീ

ണുുുംഅറസുുുുിലാകുനുുസാഹെ
രയുമുണുുായി.കസഷൻസ്റൊെ
തി വിധി വഹറുകുെതി അ
സുുിരകപുുടുതുുുകയാണുണുുാ

യിരികുുുനുുതു. റകസികുനുുഅ
റുനവഷണവും റൊെതിയികല
റകസ്നെതുുിപുുുംഅടുുിെറികുു
കുപുടുുതായി ഇറൊകെ റോധുയ
ൊയിരികുുുനുുു.റകസിൽസർ
കുുാർഅപുുീൽനൽകിയതുസ
മുഹതുുിൽ നിനുു് വളകരറയ
കറ സമുുർദുും ഉണുുായതികുനുു
അെിസുുാനതുുിലാണു. ഗുപതി
കൾകുു്ശികുുലഭികുുണകെനുു്
സർകുുാരിനുആതുുാർതുുൊയ
ആഗരുഹമുകണുുങുുിൽറകസ്അ
ടുുിെറികുുാൻ കുടുുുനിനുു ഡി
വവഎസ്പിഅെകുുമുളുുവർ
കുകുതിറര നിയെ നെപെിയു
ണുുാകണകെനുുുംസുറരഗനുുുൻ.

ജ്ഡീഷയ്റിയ്നട
ൈിശവ്ാസയ്തതകര്്ക്്്ന്്
െടപടി
തിരുവനനുുപുരം: ഇനുുുയൻുു
ജുഡീഷുയറിയുകെ വിശുവാസുയ
തയുംഅനുുസുംപാകെതക
ർുുകുുുനുുനെപെിയായിൊഗുത
റെസുഗുപീംറൊെതിമുൻുുെീ
ഫു ജസുുു ുിസ് രഞുജൻുു കൊ
റൊയിയുകെ രാജുയസഭാ നി
യെനകുതു കാണാൻുു കഴി
യുകയനുു് കകപിസിസി ഗുപ
സിഡനുുു്മുലുുപുുളുുിരാെെഗുനുു
ൻുു.തുെകരതുെകരഇനുുുയൻുു
ജുഡീഷുയറിയുകെെഹതുവംക
ളങുുകുപുടുനുുനെപെികളാണു
റൊദി അധികാരതുുിൽുു വ
നുുറശഷംനെതുുിയിടുുുളുുതു.
ജുഡീഷുയറികയഭരണകുെ

തുുികുനുു ഇംരിതതുുിനു അ
നുസരിചുു് ഉപറോരികുുുനുു
സുുിതിയുണുുായാൽുു രാജുയം
അരാജകതുവതുുിറലകുുു നീ

ങുുുകെനുുും മുലുുപുുളുുി പറ
ഞുുു.

ഡൽുുഹികയ കലാപതുുി
റലകുുു നയിചുു ഗുപറൊപന
ഗുപസംരംനെതുുിയറകഗുനുുെ
ഗുനുുി ഉൾുുപുുകെയുളുുവർുുകുകു
തിറരനെപെിസുവീകരികുുാൻുു
ഉതുുരവിടുു ഡൽുുഹി വഹ
റുകുെതിജഡുജിമുരളീധറി
കനഒറുുരാഗതുികൊണുു്ൊറുുിയ
തും രാജുയം കണുുതാണു. ഇ
നുുുയൻുുജനതയുകെഅവസാ
നആഗുശയൊയജുഡീഷുയറി
കയറൊദിസർുുകുുാർുുവിലയു
കുകുടുകുുുനുുതുരാജുയംകഞടുു
റോകെയാണു കാണുനുുതു.
ജുഡീഷയുറികയഎങുുകനഅ
ടുുിെറികുുുനുുുഎനുുതിനുകത
ളിവാണിതു- മുലുുപുുളുുി ചു
ണുുികുുാടുുി.

ൈാളയാര്്:പപ്തികനളഅറസ്്്്്നെയത്്
റൊടതിയിലഹാജരാക്്ി
പാലകുുാടു: വാളയാർുുഅടു ുപുുളുുതുു് ഗുപായപു
ർുുതുുിയാവാതുുസറോദരിൊർുുദുരുഹസാഹ
െരുയതുുിൽുുെരിചുുറകസിൽുുകവറുകതവിടുുഗുപതി
കകളഅറസുുു ു് കെയുതു റൊെതിയിൽുുഹാജരാ
കുുി.റകസികലഒനുു്,രണുു്,മുനുു് ഗുപതികളായ
വലിയെധു,കുടുുിെധു,ഗുപദീപുകുൊർുുഎനുുിവ
കരയാണുഅറസുുു ു്കെയുതുഇനുുകലഉചുുറോകെ
പാലകുുാടുറോകുറോറൊെതിയിൽുുഹാജരാ
കുുിയതു.തുെർു ുനുു്രണുുുറപരുകെആൾുുജാെുയ
തുുിൽുുവിടുുയചുുു.ഇതിൽുുനാലാംഗുപതിഷിബു
സുുലതുുിലുുാതുുതിനാൽുുവഹറുകുെതിയിൽുു
നിനുുയചുുറൊടുുീസ്റോലുംവകപുുറു ുിയിടു ുിലുു.
ഷിബുവിനായുളുുഅറുനവഷണംആരംഭിചുുു.
വിൊരണറുകുെതി കവറുകത വിടു ു ഇവകര

അറസുുു ു്കെയുുണകെനുുുകഴിഞുുദിവസംവഹ

റുകുെതിഉതുുരവിടു ുിരുനുുു. ഗുപതികൾുുരാജുയം
വിൊൻുുറോലുംസാധുയതയുകുണുനുുതുപരിര
ണിചുുാണുവഹറുകുെതി ഗുപതികകളഅറസുുു ു്
കെയുതുജയിലിൽുുഇടുകറോജാെുയതുുിൽുുവിടു
കറോറവണകെനുു്നിർു ുറദശിചുുതു.വിൊരണ
റൊെതിയിൽുുഹാജരാകുുിയാൽുു ഗുപതികൾുുകുു്
ജാെുയംഅനുവദികുുണകെനുുുംെീഫുജസുുു ുിസ്
അെങുുിയഡിവിഷൻുു കബഞുു് ഉതുുരവിടു ുിരു
നുുു.

ഇറതതുെർുുനുുാണുപാലകുുാടുഡിവവഎ
സ്പിസാജുകക.എഗുബഹാെികുനുുറനതുതുവതുുി
ൽുു ഗുപതികകളകരുതൽുുതെങുുലിലാകുുിയറശ
ഷം ഇനുുകല റൊെതിയിൽുു ഹാജരാകുുിയതു.
കോലീസ് സംരകുുണതുുിലാണു ഗുപതികകള
റൊെതിയിൽു എതുുിചുുതു.

ആള്്ക്്്ട്്ംഉണ്്ാകാനിടയ്ള്്അമ്്ലങ്്ളം്
പള്്ികളം്ഉള്്പ്്ടടനിയനത്്്ണംഏര്്ടപ്്ട്ത്്ണ
ടെന്്്അഭയ്രഥിക്്്ന്്സര്്ക്്ാര്്െദയ്ശാലകള്്
അടക്്ിടല്്ന്്നിലപാട്നപ്തിഷേധാര്്ഹൊണ.്

അപകടത്്ില്്
മരിച്്യ്ൈാൈിന്
നൊറോണയില്്
ൊലകുുുെി: കൊറോണ നിരീ
കുുണതുുിലിരികുകുവാഹനാ
പകെതുുിൽുുെരിചുുയുവാവിനു
കൊറോണയിലുു.
റെചുുിറകാരുയാെൻുുസുറരഷി

കുനുു െകൻുു സുജിതു (30) റൊ
റുടുർുുവബകുു്അപകെതുുിൽുു
പരുറുകുറുുു െികിതുുയിലിരി
കുകു തിങുുളാഴുെഉചുുറോകെെ
രികുുുകയായിരുനുുു.കൊറോ
ണനിരീകുുണതുുിലായതിനാ
ൽുു മുതറദഹം തുശുർു ു കെഡി
കുുൽുുറൊകളജിറലകുു്ൊറുുിയി
രികുുുകയായിരുനുുു.പരിറോ
ധനാ ഫലം വരാകത റോ
സുുു ു്റൊർുുടു ും നെതുുാൻുു സാധി
കുുാതുു അവസുുയിലായിരു
നുുു.

വിറദശതുുായിരുനുുസുജി
തു പതികൊനുുാം തിയതിയാ
ണു നാടു ുികലതുുിയതു. കൊ
റോണനിരീകുുണതുുികുനുുഭാ
രൊയിപതിനാലുദിവസംപു
റതുുിറങുുരുകതനുുും വീടു ുിൽുു
കഴിയണകെനുുുംആറോരുയവ
കുപുു് അധികുതർുു നിർു ുറുദുശി
ചുുിരുകുനുങുുിലും ശനിയാഴുെ
രാഗുതിയിൽുുസുഹുതുുുകുുറോ
കൊപുുംപുററുതുകുുുറോവുക
യായിരുനുുു.
ൊലകുുുെിയിറലകുുു വബ

കുുിൽുു വരുറുപുഴായിരുനുുു
അപകെം.ഇനുു്റോസുുു ു് റൊർുുടുു
തുുിനു റശഷംമുതറദഹംബ
നുുുകുുൾുുകുുുവിടുുുനൽുുകും.

കുറുുുയാെി:കൊടുുിൽപുുാലംമുസ്
ലിംലീഗുഓഫിസിൽെധുയസുു
െർചുുയകുുുികുുിെയിൽഉണുുായ
തർകുുതുുിൽയുതുു്ലീഗുഗുപ
വർതുുകനായ യുവാവു കു
റുതുറുുുെരിചുുു.കാവിലുംപാറ
പഞുുായതുുികലകുണുുുറൊടു
കബൽൌണുു് സുവറദശി എെ
റുചുരികുുണുുിആലിയുകെെക
ൻ അൻസാർ (29) ആണു
റൊഴിറുകുടു കെഡികുുൽ
റൊകളജു ആശുപഗുതിയിൽ
െികിതുുയുകുുികെെരിചുുതു.ഇ
യാകളകുതുുിയ ലീഗു ഗുപവർ
തുുകനുംഅയൽുുവാസിയുൊ
യഅമുുദുഹാജി(60)കയകതാ
ടുുിൽപുുാലം കപാലീസ്അറസുുു ു്
കെയുതു.തിങുുളാഴുെരാഗുതിപ
തുുരറോകെയാണുസംഭവം.
നവൊധുയെങുുളിൽുുഅഹമുു

ദിനും കുടുംബതുുിനുകെതി
റരഅപവാദ ഗുപെരണം നെ
തുുിയതായി പരാതിയുണുുാ
യിരുനുുു.ഇതികനതുുുെർുുനുുാ
ണുഗുപശുനംപരിഹരികുുാനാ
യി അഹമുുദു മുസ്ലിം ലീരി
കുനുു ഗുപാറദശിക റനതുതുവ
കുതുസെീപിചുുതു.െധുയസുുെ
ർുുചുുകുുായി ഇരു കുടുുകരയും
കൊടുുിൽുുപുുാലംലീഗുഓഫിസി

റലകുുുവിളിചുുുവരുതുുുകയാ
യിരുനുുു. െധുയസുുെർുുചുുയിൽ
ഇരുകുടുുരും രെുയൊയി പിരി
ഞുുു. എനുുാൽുു ഓഫിസിനു
പുറകുതുതുുിയതിനു പിനുുാ
കല വീണുുും തർുുകുുമുണുുായി.
അഹമുുദുകതുുികയടുതുു്അ
ൻുുസാറികന കുതുുുകയായി
രുനുുുകവനുുാണുലീഗുറനതാ
കുുൾുുപറയുനുുതു.
സുുലതുുുണുുായിരുനുുയുതുു്
ലീഗു കാവിലുംപാറ പഞുുായ
തുു്ഗുപസിഡനുുു്ശിഹാബിനും
പഞുുായതുു് മുസ്ലിംലീഗുജ
നറൽ കസഗുകടുുറി സി.എചുു്.
വസദലവികുുും അൻസാറി

കുനുുപിതാവുആലികുുുംപരു
റകുുറുു.ുയുതുു്ലീഗുഎറസുുുുറുു്മു
കുു്ശാഖകസഗകുടുുറിയുംകുറുുയുാ
െിയികലഓകടുുാകൊഴിലാളിയു
ൊണുഅൻസാർ.ഉമുു:ജെീല.
ഭാരുയ:വസഫുനുുീസഏകെ
കൾ: ഐസ ഫാതുുിെ, സ
റോദരൻ:അൻസിൽ.റൊഴി
റുകുടുകെഡികുുൽറൊകളജി
ൽറോസുുുുറ്ൊർടുുംനെതുുിയമു
തറദഹം കുണുുുറൊടു എ
വുസുുുറുു്പളുുിയിൽവൻജനാ
വലിയുകെസാനുുിധുയതുുിൽെ
യുുിതുു്നെ:സ്കാരംനെതുുിയ
റശഷം കുണുുുറൊടു ജുെ: െ
സ്ജിദിൽഖബറെകുുി.

രജിത്ക്മാറിനെഅറസ്്്്്നെയത്്
കൊചുുി: കൊവിഡു 19ജാഗുരതനിലനി
ൽുുകുകുനിയഗുനുുണങുുൾുുലംഘിചുു്കനടു
മുുാറശരിവിൊനതുുാവളതുുിൽുുെിവിറി
യാലിറുുി റോയിൽുു നിനുു് പുറതുുാകുു
കുപുടുുയാൾുുകുു്സുവീകരണംനൽുുകിയസം
ഭവതുുിൽുുഒനുുാം ഗുപതിരജിതുകുൊറി
കനഅറസുുുു്കെയുതു.ഇനുുകലരാവികല
ആറുുിങുുലികലവീടുുിൽുുനിനുു്കസുുുുഡിയി
കലടുതുുരജിതുകുൊറികനവവകിറുടു
കെയാണുകൊചുുിയികലതുുിചുുതു.ആലു
വഈസുുുു്കോലീസ്റുസുുുഷനിൽുുഎതുുി
ചുുഇയാകളകനടുമുുാറശരിസിഐയുകെ
റനതുതുവതുുിൽുുറോദുയംകെയുതറശഷം
ജാെുയതുുിൽുുവിടുുയചുുു.
രജിതുകുൊറിനുപുറകെ75റപർുുകകുു

തിറരയാണു കനടുമുുാറശരി കോലീസ്
റകകസടുതുുിരികുുുനുുതു.16റപകരകഴി
ഞുുദിവസംഅറസുുുു്കെയുതുജാെുയതുുി
ൽുു വിടുുിരുനുുു. വിൊനതുുാവളതുുികല
സിസിെിവിദുശുയങുുൾുുപരിറോധിചുു് ര
ജിതികനസുവീകരികുുാൻുു വരികയും മു
ഗുദാവാകുയംവിളികുുുകയുംകെയുതമുഴു
വൻുുആളുകകളയുംതിരിചുുറിയാനുളുു
ഗുശെംതുെരുകയാകണനുു്കോലീസ്പറ
ഞുുു.

രജിതുകുൊർുു ഫാൻുുസ് അറോസി
റയഷകുനുുറപരിൽുുവിൊനതുുാവളതുുി
കുനുുപരിസരതുു്ഞായറാഴുെരാഗുതിയാ

ണുസുവീകരണ
കൊരുകുുിയതു.
നിയെവിരുദുു
ൊയ സംഘം
റെരൽുു, കലാ
പഗുശെം, സ
ർുുകുുാർുുഉതുുര
വു ലംഘനം,
കോതുരതാര
ത സംവിധാ
നംതെസകപുുടു

തുുിജനങുുൾുുകുു്അപകെമുണുുാകുുുക
തുെങുുിയവകുപുുുകൾുുഗുപകാരൊണുറക
സ്.വിൊനതുുാവളതുുികുനുു500െീറുുർുുപ
രിധിയിൽുുസംഘംറെരരുകതനുുവഹ
റുകുെതിഉതുുരവുെറികെനുുായിരുനുുു
സുവീകരണം. സഹെതുുരാർുുഥിയുകെ ക
ണുുിൽുുമുളകുറതചുുതികനതുെർുുനുുാണു
രജിതകുുൊർുുറിയാലിറുുിറോയിൽുുനിനുു്
പുറതുുായതു. അറതസെയം നിയഗുനുു
ണം നിലനിൽുുകുകു സുവീകരണകൊരു
കുുിയതിൽുുവിൊനതുുാവളഅധികുത
ർുുകുുുംവീഴുെസംഭവികുചുങുുിലുംഇതുവ
കരആർുുകുകുതിറരയുംനെപെിസുവീകരി
ചുുിടുുിലുു.എയർുുറോർുുടുു്സുുു ുാഫുഅെകുുമു
ളുുവർുുരജിതുകുൊറികൊപുുംകസൽുുഫി
എടുകുുുനുുദുശുയംറനരകുതുസമുഹൊ
ധുയെങുുളിൽുുഗുപെരിപുുിചുുിരുനുുു.

അറസ്്്്ിലായഅമ്്ദ്ഹാജി അൻസാർ

"ആദയ്ംവൈറസിനെഓടിക്്ണം'
തിരുവനനുുപുരം:കൊറോണവവറസികന
തിറരജാഗുരതറോകെമുറുനുടുുുറോകണകെ
നുു്ബിഗുറോസ്താരംരജിതുകുൊർഅറ
സുുുുിലാകുനുുതിനുമുൻപുആറുുിങുുലികലവീ
ടുുിൽവചുുുപറഞുുു. ""എകുനുസ്റനഹികുുു
നുുെലയാളസറോദരങുുറോടുഎനികുു്ഒരു
അറപകുുറയയുളുുു.സ്റനഹംരണുുാെതുെ
തി,ആദുയംനമുകുു്ഈവവറസികനഓെി
കുുണം.വവറസികനഓെികുുാനുളുുസ്റന
ഹൊണുഎലുുാവരുംഒകുതുരുെറോകെകാ
ണിറുകുണുുതു.
അതിനുനമുുുകെരവൺകെനുുുികനസറ്ന

ഹികുുണം,ആറോരയുവകുപുുികനസറ്നഹി
കുുണം, കോലീസികനയും റോകുറുുകറയും
സറ്നഹികുുണം.കാരണംഈവവറസ്വലി
യവിലുുനാണ.ുഒരുകുഞുുിനുറോലുംഅസവു
സുുത ഉണുുാകരുത.ു വളകര ജാഗരുതറോകെ
റോയാൽൊഗതുറെശരിയാകുകയുളുു.ുഞാന
ലുുഗപുധാനം.എലുുാനനുുിയുംസ്റനഹവുംഎ
കനുുുഉളുുിലുണുു.്നിങുുൾകുുറിയാകെകനു,ുഞാ
ൻഓെികോളിചുുുകളയുനുുഒരാളലു.ുപറകുുഇ
റപുുഴകതുുഅവസുുഎനുുുപറയുനുുതുഭീക
രൊണ.ുവളകരഗശുദുുറോകെമുറനുുടുുുറോക
ണം.നാടുറോരതുുിൽനിനുു്മുകുുൊയതിനു
റശഷംനമുകുുുവീണുുുംസഹകരികുുാം,സറ്ന
ഹികുുാം'-രജിതുകുൊർപറഞുുു.
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ക്റിപ്്ടിയില്്ാതെ
മര്ന്്്നൽകര്ത:്
ആഫോഗയ്മനത്്്ി
തിര്വനത്്പ്രം:കോകറ്്്റ്ടെ
ക്റിപ്്െിയില്്ാടതമര്ന്്്േള്്ന
ല്്േിയാല്്ടമഡിക്്ല്്കറ്്്്റ്േ
ള്്ടക്്തികരേര്്ശനനെേെിസവ്ീ
േരിക്്്ടമന്്്ആകോഗേ്മനത്്്ി
ടേ.ടേ.വശെജ.ടോകോണ
വവറസ്ബാധടയത്െര്്ന്്്ആ
കോഗേ്രംഗത്്്സംജാതമായിട്്്
ള്്നേ്തിസന്്ിഘട്്ത്്ില്്ചിെ
ടമഡിക്്ല്്കറ്്്്റ്േള്്കോകറ്്്
റ്ടെക്റിപ്്െിയില്്ാടതേനി,ച്
മ,ജെകോഷം,ടൊണ്്കവദനഎ
ന്്ീകോഗാവസ്്േള്്ക്്്മര്ന്്്
േള്്നല്്േിവര്ന്്തായി വേ്ാേ
േമായിേരാതിെഭിച്്തിടനത്്്
െര്്ന്്ാണ്നെേെി.ഇത്ഗ്ര്തര
മായആകോഗേ്നേ്ശ്നങ്്ള്്സ്
ഷ്്ിക്്്ടമന്്്ള്്തിനാല്്ഇത്്
രംവേ്ാോരിേള്്ടക്്തികരേര്്ശ
നനെേെിേള്്സവ്ീേരിക്്ാൻ്്
നഡ്ഗ്സ്േൺ്്കന്ൊളര്്ക്്്നിര്്കദ
ശംനല്്േിയതായിമനത്്്ിഅറി
യിച്്്.

പള്്ികളിൽജാശഗ്ര
പാലിക്്ണയമന്്്
മ്സ്ലിംലനരാക്്ൾ്്
കോഴികക്്ട:്ടോകോണവവറസ്വേ്ാേനംതെയാ
ൻ്്ആകോഗേ്വക്പ്്്നല്്ക്ന്്എല്്ാനിര്്കദ്്ശങ്്ളം്
പ്ര്്ണമായം്ോെിക്്ണടമന്്്ംധാരാളംആള്േള്്
ഒത്്്കചര്ന്്േള്്ിേളില്്ആവശേ്മായനേ്മീേരണ
ങ്്ള്്നെത്്ിഅതീവജാനഗ്തോെിക്്ണടമന്്്ംമ്
സ്െിംകനതാക്്ളായോണക്്ാട്സയ്്ിദ്വഹദരെി
ശിഹാബ്തങ്്ള്്,സയ്്ിദ്മ്ഹമ്്ദ്ജിനഫ്ിമ്ത്്്കക്്
യതങ്്ള്്,ോത്്പ്രംഎ.േി.അര്ബക്്ര്്മ്സെി
യാര്്,െി.േി.അബ്്്ള്്കോയമദനി,ക്ഞ്്ിമ്ഹമ്്ദ്മ
ദനിേറപ്്്ര്്,സി.േി.ഉമ്്ര്്സ്ല്്മി,എൻ്്.എ.അബ്്്ല്്
അസീസ,്ടൊെിയ്ര്്മ്ഹമ്്ദ്ക്ഞ്്ിമൗെവി,എ.ന
ജീബ്മൗെവി,അയ്്ിദ്ഹാഷിംഅല്്ഹദ്്ാദ,്േെക്്ല്്
അബ്്്ല്്അസീസ്മൗെവി,കോ. ഫസല്്ഗഫ്ര്്,സി.
േി.ക്ഞ്്ിമ്ഹമ്്ദ്ത്െങ്്ിയകനതാക്്ള്്നേ്സത്ാവ
നയില്്ആവശേ്ടപ്്ട്്്.
േനി,ച്മ,ത്മ്്ല്്,ജെകോഷംത്െങ്്ിയകോഗമ്
ള്്വരം്കവഗത്്ില്്കോഗംേെരാൻ്്സാധേ്തയ്ള്്
നേ്ായകമറിയവരം്,ക്ട്്ിേളം്ടോത്ക്െികച്്രല്േ
ള്്ഒഴിവാക്്ണം.വികദശത്്്നിന്്്എത്്ിയആള്േ
ള്്രണ്്ാഴച്പ്റത്്ിറങ്്ര്ടതന്്ആകോഗേ്വക്പ്്ി
ട്്്നിര്്കദ്്ശംപ്ര്്ണമായം്ോെിക്്ണം.
േള്്ിേരിസരങ്്ളം്മറ്്്ടോത്സ്്െങ്്ളം്വ്
ത്്ിയായിസ്ക്്ിക്്്േയം്ശ്ചീേരണത്്ിന്ഹാ
ൻ്്ഡ്വാഷ,്കൊപ്്്ത്െങ്്ിയവഉേകോഗിക്്്േയം്
ടചയ്്ണം.ടോത്ക്്ാസ്േളം്ടോത്സദസ്േളം്
സംഘെിപ്്ിക്്്ന്്ത്ഈോെയളവില്്ഒഴിവാക്്ണം.
േരിശ്ദ്്മക്്യിലം്മദീനയിലം്ഉള്്ടപ്്ടെമ്സ്െിം
രാജേ്ങ്്ള്്േള്്ിേളില്്പ്ര്്ണമായനിയനത്്്ണങ്്
ളം്നേ്മീേരണങ്്ള്കമര്്ടപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.മന്ഷേ്
ട്്്ആകോഗേ്ത്്ിനം്ജീവനം്ഏടറവിെേല്്പ്്ിക്്്
ന്്േരിശ്ദ്്ഇസ്ൊമിട്്്നിര്്കദ്്ശങ്്ള്്ോെിച്്്
കോഗനേ്തികോധനേ്വര്്ത്്നങ്്ള്്ത്െര്േയം്ആ
ത്്ാര്്ത്്മായിനേ്ാര്്ത്്ിക്്്േയ്മാണ്ടചകയ്്ണ്്ടത
ന്്്ംകനതാക്്ള്്.

സാമ്്ത്്ികരംഗവം്
ശര്ദ്്ിക്്ണം:
യക.വി.ലോമസ്
ടോച്്ി:ടോകോണവവറസ്ബാധമ്െംകേരളത്്ി
ന്ണ്്ായസാമ്്ത്്ിേനേ്തിസന്്ിേരിഹരിക്്ാൻ
സംസ്്ാനസരക്്ാരഅതീവനശ്ദ്്പ്െരത്്ണടമ
ന്്്മ്ൻകേനദ്്്മനത്്്ിടന്ോഫ.ടേ.വി.കൊമസ.്
കോേവേ്ാേേമായിവന്്ിട്്്ള്്സാമ്്ത്്ിേത്്േ
രച്്യം്ടതാഴിെില്്ായമ്യം്കേരളകത്്യം്ര്ക്്മാ
യിബാധിച്്ിട്്്ണ്്്.മാധേ്മങ്്ള,ജനങ്്ള,സരക്്ാര
സംവിധാനംഎന്്ിവഒന്്ിച്്്നേ്വരത്്ിക്്്ന്്തിനാ
ലകോഗബാധതെയ്ന്്ോരേ്ത്്ിലകേരളംമ്ന്്ിട്്്
നിലക്്്ന്്്.നമ്്്ടെസമ്്ദ്വേ്വസ്്യിലനിരണാ
യേസവ്ാധീനംടചല്ത്്്ന്്മറ്നാെൻമെയാളി,ട്
റിസംകമഖെേളഎന്്ിവനേ്തിസന്്ിയിൊണ.്നിര
മാണകമഖെ,മത്്്േകമഖെഎന്്ിവഗ്ര്തരസ്്ിതി
യിൊണ.്
ടോകോണകോഗടത്്കനരിട്ന്്ത്കോടെതടന്്
നേ്ധാനമാണ്ജനങ്്ടളസാമ്്ത്്ിേനേ്തിസന്്ിയി
ലനിന്്്ംരക്്ടപ്്ട്ത്്്ന്്തം്.നേ്കത്േേിച്്്നശ്ദ്്ി
കക്്ണ്്ത്ട്റിസംകമഖെടയയാണ.്കേരളത്്ിട്്്നേ്
ധാനസാമ്്ത്്ി േവളരച്്ാകേനദ്്്മായിഭാവിയിലട്
റിസംമാകറണ്്താണ.്കേനദ്്്-സംസ്്ാനസരക്്ാര്േ
ളസംയ്ക്്മായിനശ്ദ്്േതിപ്്ിച്്്നേ്യാസംഅന്ഭ
വിക്്്ന്്കമഖെേളക്്്നേ്കത്േേസാമ്്ത്്ിേസഹാ
യംെഭേ്മാക്്ണം-ടേ.വി.കൊ മസ്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.

നാവികലസനകവ്ാറച്്്ന
സൗകരയ്യോര്ക്്്ം
ടോച്്ി:ടോവിഡ്ബാധിതരാജേ്ങ്്ളിലനിന്്്തിരി
ടച്്ത്്്ന്്ഇത്്്േക്്ാരക്്്നാവിേകസനേവ്ാറവ്്്
ൻസൗേരേ്ടോര്ക്്്ം.ടോച്്ിയിടെദക്്ിണനാവി
േകസനാആസ്്ാനടത്്കനവലകബസില200കേ
ടരേവ്ാറവ്്്ൻടചയ്്ാൻആവശേ്മായഎല്്ാസംവി
ധാനങ്്ളം്ഒര്ക്്ിയതായിനേ്തികോധവക്്ാവ്അ
റിയിച്്്.കേനദ്്്സരക്്ാരിട്്്നിരകദ്്ശനേ്ോരമാണ്
നെേെി.ജില്്ാഭരണക്െം,ആകോഗേ്വക്പ്്്എന്്ിവ
യ്മായിസഹേരിച്്്കോട്്ല്േള,റസ്്്്റന്്്്േളഎ
ന്്ിവിെങ്്ളിലേവ്ാറവ്്്ൻസൗേരേ്ംഒര്ക്്്ന്്തി
നം്നാവിേകസനേദ്്തിതയ്്ാറാക്്ിയിട്്്ണ്്്.ഏത്
അെിയത്്രസാഹചരേ്വം്കനരിൊൻനാവിേകസന
പ്രണസജ്്മാടണന്്്ംഅധിക്തരഅറിയിച്്്.

ലോദിസർക്്ാരിയന
ശപ്രംസിച്്്ലോകാലോഗയ്
സംഘടന
നയ്്ഡലഹി:ടോവിഡ്19നേ്തികോധത്്ിനായികേ
നദ്്്സരക്്ാരനെത്്്ന്്നേ്വരത്്നങ്്ടളഅഭിനദ്്ി
ച്്്കോോകോഗേ്സംഘെന.ഇത്്്േൻേൗൺസിലഒഫ്
ടമഡിക്്ലറിസരച്്്മായി(ഐസിഎംആര)നെന്്ച
രച്്യക്്്്കശഷമാണ്നേ്ധാനമനത്്്ിനകരനദ്്്കോദിക്്്
ഡബ്്്യ്എച്്്ഒയ്െഇത്്്േൻനേ്തിനിധിടഹങ്്്ടബക്്
ദാമിട്്്നേ്ശംസ.

'കോഗനേ്തികോധത്്ികോട്ള്്ഇത്്്േൻസരക്്ാരി
ട്്്നേ്തിജ്്ാബദ്്തഅകങ്്യറ്്ംനേ്ശംസനീയമാ
ണ.്മ്േളത്്ട്്ിലനിന്്്തടന്,്നേ്ധാനമനത്്്ിയ്ടെ
ഓഫിസിട്്്ഇെടേെല്േകോടെനെത്്ടപ്്ട്ന്്ഈ
നേ്വരത്്നങ്്ളവളടരവിപ്െവം്നേ്ശംസഅരഹി
ക്്്ന്്ത്മാണ.്ഇത്്്േഈകമഖെയിലവളടരമിേച്്
രീതിയിലമ്കന്്റ്ന്്തിട്്്ോരണങ്്ളിലഒന്്്ഇ
താണ.്കോഗനേ്തികോധത്്ിനായിഎല്്ാവരം്േരമ
നിരതരാക്ന്്ത്മതിപ്്്ളവാക്്്ന്്്.'ടബക്്ദാംേറ
ഞ്്്.
ഇത്്്േയിലതങ്്ളക്്്വളടരമിേച്്ഗകവഷണ
സൗേരേ്ങ്്ളാണ്ഇത്്്േയിടെഗകവഷേരകോഗത്്ി
ന്ോരണമായവവറസിടനഐടൊകെറ്്്ടചയത്്
ടവന്്്ംഇത്്്േഗകവഷണസമ്ഹത്്ിട്്്ഭാഗമായി
ത്െര്ടമന്്്ംഅകദ്്ഹംേറഞ്്്.

രംഗളര്വ്ിൽ"ലോഗി
മങ്്്ി',മം്ചരയിൽ
ലോഗികൾക്്്"മശ്ദ്'
ബംഗള്ര:്േരണാെേയിടെഇദ്്ിരനഗറിലനിരീക്്
ണത്്ിെിര്ന്്യാളമ്ങ്്ി.യ്എസിലനിന്്്േഴി
ഞ്്ദിവസടമത്്ിയഇയാടളബംഗള്ര്വിമാനത്്ാ
വളത്്ിടെേരികോധനയക്്്്കശഷംആശ്േനത്ിയി
ലനേ്കവശിപ്്ിച്്ിര്ന്്്. ഫെംോത്്ിരിക്്ടവയാണ്
ആശ്േനത്ിമ്റിയിലനിന്്്േെന്്ത.്ആനന്്്നേ്കദ
ശിടെഅനത്്പ്രസവ്കദശിടയന്്ാണ്യാനത്ാകരഖേ
ളിലഇയാള്ടെവിൊസം.ബസികോടന്െയ്നികോഇ
യാളനാട്്ികെക്്്കോക്ന്്ത്മറ്്്ള്്വരക്്്ംകോഗം
േേരാനിെയാക്്്ടമന്്തിനാലടോെീസ്ടോത്ഗ
താഗതസംവിധാനങ്്ളിെെക്്ംേരികോധനത്െര്േ
യാണ.്അകതസമയം,മം്വബയിലവികദശത്്്നി
ന്്്മെങ്്ിടയത്്്ന്്മ്ഴ്വൻകേര്ടെയം്വേയി
ലസമ്്രക്്വിെക്്്മ്നദ്േതിപ്്ിച്്്ത്െങ്്ി.ആള്േ
ളവിെക്്്മറിേെന്്്പ്റത്്ിറങ്്്ന്്േശ്്ാത്്െ
ത്്ിൊണ്നെേെി.

മലലഷയ്യിൽപാസ്്്്ർമരിച്്്,
പള്്ിയിയലത്്ിയവർ
നിരീക്്ണത്്ിൽ
േവ്ൊെംപ്ര:മകെഷേ്യിലടോവിഡ്19ബാധിച്്്ഇ
മ്്ാന്വലബാപറ്്്ിസ്്്്്േള്്ിയിടെ60ോരനായോ
സ്്്്രമരിച്്്.രാജേ്ത്്്ആദേ്ടോകോണമരണമാണി
ത.്673കേരക്്്കോഗംബാധിച്്ിട്്്ണ്്്.കേരക്്ാണ്
കോഗംസ്്ിരീേരിച്്ിട്്്ള്്ത.്
മരിച്്യാള്മായിസമ്്രക്്ംപ്െരത്്ിയിര്ന്്193
കേടരആകോഗേ്വക്പ്്്േടണ്്ത്്ിനിരീക്്ണത്്ി
ൊക്്ി.നിരവധിരാജേ്ങ്്ളിലനിന്്ായി10,000െധി
േംആള്േളേടങ്്ട്ത്്ഒര്േള്്ിയിടെേരിോെി
യിലേടങ്്ട്ത്് വരാണ്രാജേ്ത്്്ടോകോണസ്്ിരീ
േരിച്്ിട്്്ള്്വരിലഏടറകപ്്രം്.സിംഗപ്്്ര,നര്്ടണ
എന്്ീരാജേ്ങ്്ളിലനിന്്്ള്്വരം്േരിോെിയിലേ
ടങ്്ട്ത്്ിര്ന്്്.

മരണസംഖയ്
ടോവിഡ്19ബാധിച്്്രണ്്്കേരമരി
ച്്കൊടെഈജിപറ്്്്300ക്ടം്ബങ്്ള്ള
ളഒര്നഗ്ാമടത്്ത്്ടന്്സമ്്രക്്വി
െക്്ിൊക്്ി.ടേയ്കോയിലനിന്്്150
േികോമീറ്്രഅേടെയ്ള്്ദഖവ്ാെിയ
നഗ്ാമത്്ിടെക്ടം്ബങ്്ളക്്ാണ്നി
യനത്്്ണം.ഒര്ഈജിപറ്്്്േൗരനം്ഒര്
ജരമൻേൗരന്മാണ്ഇവിടെമരിച്്ത.്
166 കേരചിേിത്്യിൊണ.്
ടോകോണസാമ്്ത്്േരംഗടത്്ത
േരത്്കൊടെവെിയേമ്്നിേടളകദ
ശസാതേ്രിക്്ാൻനഫ്ാൻസ.്വേ്വസാ
യരംഗടത്്യം്ടൊഴിൊളിേടളയം്
സഹായിക്്ാൻ5000കോെികോളറി
ട്്്ോടക്്ജ്നേ്ഖേ്ാേിച്്്നഫ്ഞ്്്ധനമ
നത്്്ിനര്്കോെിടമയിര.
ഇറാനില20ന്നെക്്ാനിരിക്്്ന്്
കേരഷേ്ൻപ്ത്വത്്രാകോഷങ്്ളറ
ദ്്ാക്്ി.ടവെിടക്്ട്്്ംതീക്്്ണ്്ത്്ിന്
മ്േളില്ടെയ്ള്്ചാട്്വ്മായാണ്ഇറാ

നിടെപ്ത്വത്്രാകോഷം.എല്്ാവര
ഷവം്നിരവധികേരക്്്ടോള്്കെല
ക്്ാറ്ണ്്്ഈഉത്്വത്്ില.രാജേ്ത്്്
ടോകോണബാധിച്്്853കേരാണ്മരി
ച്്ത.്കോളണ്്ിലമനത്്്ിസഭതടന്്സ
മ്്രക്്വിെക്്ില.മനത്്്ിമാരിലഒരാള
ക്്്ടോവിഡ്19സ്്ിരീേരിച്്തിടന
ത്്്െരന്്ാണിത.്10ന്നെന്്മനത്്്ിസ 
ഭാകോഗത്്ിലേടങ്്ട്ത്്മ്ഴ്വൻ
കേരക്്്ംേരികോധന.ഫെംവര്ന്്
ത്വടരആരം്പ്റത്്ിറങ്്ില്്.
കോോകോഗേ്സംഘെനയ്ടെജനീവ
യിടെആസ്്ാനത്്്രണ്്്കേരക്്
ടോവിഡ്19.ഇര്വരം്വീട്േളികെക്്്
മെങ്്ി.സഹനേ്വരത്്േരക്്്േരികോ
ധന യം്സമ്്രക്്വിെക്്്ം.അതേ്ാവ
ശേ്കോെിേളവീട്്ിെിര്ന്്്ടചയ്്ാൻ
നിരകദശം.
പ്റത്്ിറങ്്്ന്്വടരവസനേ്ടത്്
ഉേകോഗിച്്്കനരിൊൻകോരദാൻ.ര

ണ്്ാഴച്മ്ഴ്വൻസ്്ാേനങ്്ളം്അെ
ച്്ിടം്.അെിയത്്രഘട്്ങ്്ളിെല്്ാടതആ
രം്പ്റത്്ിറങ്്ര്ത.്ടോത്ഗതാഗതം
നിരത്്ി.സരക്്ാര-സവ്ോരേ്ഓഫിസ്
േളം്അെച്്്.
വേ്ാോരസ്്ാേനങ്്ളം്വേ്വസായ
ശാെേളം്ഗതാഗതവം്നിെച്്കൊടെ
കോേംസാമ്്ത്്ിേമാദ്്്േത്്ികെടക്്
ന്്്ധനോരേ്വിദഗധ്ര.സമീേോെ
ടത്്  ങ്്്ംഇതിലനിന്്്കോചനത്്ി
ന്സാധേ്തയില്്.ടോകോണയ്കോേേ്
ൻകവനലക്്ാെംവടരഭീഷണിയായി
ത്െരകന്്ക്്്ടമന്്്ംനിഗമനം.സട്േ
യന്ിലമരണം491.11,178കേരക്്്കോ
ഗംസ്്ിരീേരിച്്്.ഇന്്ടെമാനത്ം1987
കേരികെക്്്േെരന്്്ടോവിഡ്19.ഏ
റ്്വം്ക്ട്തലകോഗിേളമാനഡ്ിഡില.
നബ്ിട്്ിഷ്ോരെടമ്്്്അെച്്്.ആദേ്ഘ
ട്്ത്്ിലനേ്തീക്്ിച്്തിടനക്്ാളകവഗ
ത്്ിൊണ്വവറസ്േെര്ന്്ടതന്്്െ

ണ്്ൻകമയരസാദിഖ്ഖാൻ.െണ്്നില
അതികവഗമാണ്കോഗംേെര്ന്്ത.്അ
ത്ഇവിെടത്്തിരക്്്മ്െമാണ.്രാജേ്
ത്്ിട്്്മറ്്്ഭാഗങ്്ളഇടൊര്മ്ന്്റി
യിപ്്ായിസവ്ീേരിച്്്നെേ   െിേടളട്ക്്
ണടമന്്്ംഅകദ്്ഹം.യ്എസിലകോഗ
ബാധിതര്ടെഎണ്്ം4,407ആയി.ഇവ
രില70കേരവചനയിലനിടന്്ത്്ിച്്
വരം്ജപ്്ാനിടെഡയമണ്്്നേ്ിൻസസ്
േപ്്െിലനിടന്്ത്്ിച്്വരം്.ക്ട്തല
കോഗിേളവാഷിങെ്ണിലം്നയ്്കോര
ക്്ിലം്-900വീതം.മരിച്്ത്87കേര.
കോഗംറികപ്്രട്്്ടചയ്്ാത്്ത്ടവസ്്്്്
ടവരജീനിയയിലമാനത്ം.
കോകക്്ങ്്ിലകോഗെക്്ണങ്്ള്
ള്്വരക്്്വേത്്ണ്്യിലബാൻഡ്ഏ
രടപ്്ട്ത്്ി.സമ്്രക്്വിെക്്്മറിേെ
ക്്്ന്്ത്ഒഴിവാക്്ാനാണിത.്വികദശ
ത്്്നിന്്്വര്ന്്മ്ഴ്വൻകേരക്്്ം
റിസ്്്്്ബാൻഡ.്

ചൊശോണയക്്്് പിന്്ാചെ
സാമ്്ത്്ികത്്കർച്്;
മന്്്റിയിപ്്്മായി രാഹൽ്
നയ്്ഡല്്ഹി:ടോകോണവവറസിന്േിന്്ാടെവരാനിരിക്്്ന്്സാമ്്ത്്ിേ
ത്്േര്്ച്്ടയകനരിൊനം്രാജേ്ംതയാറാേണടമന്്്കോൺനഗ്സ്കനതാവ്രാ
ഹ്ലഗാന്്ി.ഇടല്്ങ്്ിലചിത്്ിക്്ാൻ്്േഴിയാത്്കവദനയില്ടെയാകം്ജനത
േെന്്്കോക്േടയന്്്ംഅകദ്്ഹം.

"ആൻ്്ഡമാൻ്്നികക്്ബാറില്്സ്നാമിവര്ന്്തിന്മ്ൻ്്പ്േെല്്ടവള്്ംഉള്്
വെിഞ്്്.ടവള്്ംവെിയരീതിയില്്ക്റഞ്്കൊടെതകദ്്ശവാസിേള്്മീൻ്്േിെി
ക്്ാനായിേെെികെക്്ി  റങ്്ി.ആസമയത്്ാണ്ടവള്്ംനേ്മാതീതമായിഉയര്്ന്്
ത.്ഞാൻ്്സര്്ക്്ാരിന്മ്ന്്റിയിപ്്്നല്്ക്േയാണ.്അവര്്വിഡഢ്ിേടളകപ്്
ടെച്റ്്ിത്്ിരിയ്േയാണ.്എത്്ാണ്ടചകയ്്ണ്്ടതന്്വേ്ക്്മായധാരണഅവ
ര്്ക്്ില്്.ടോകോണവവറസ്എന്്്േറയ്ന്്ത്സ്നാമികോടെയാണ"്,രാഹ്ല്്
േറഞ്്്.ടോകോണവവറസ്വേ്ാേനംതെയ്ന്്ത്മായിബന്്ടപ്്ട്്്സര്്ക്്ാര്്
സവ്ീേരിച്്ിരിക്്്ന്്നെേെിേള്്ോരേ്ക്്മമടല്്ന്്്ംരാഹ്ലക്റ്്ടപ്്ട്ത്്ി.

പാക്്ിസ്്ാനിൽആദയ്മരണം
ദ്ബായ:്ടോകോണവവറസ്ബാധിച്്്ോക്്ിസ്്ാ
നിലം്മരണം.ഇറാനിലനിന്്്മെങ്്ിടയത്്ിയേ
ഞ്്ാബ്സവ്കദശിയാണ്ആശ്േനത്ിയിലചിേിത്്യി
െിരിടക്്മരിച്്ത.്തിരിടേടയത്്്കപ്്ളതടന്്അ
വശനായിര്ന്്്ഇകദ്്ഹം.രാ ജേ്ത്്്േഴിഞ്്രണ്്്ദി
വസത്്ിനിടെടോകോണബാധിതര്ടെഎണ്്ംമ്
ന്്്മെങ്്ായാണ്വരധിച്്ത.്194കേരക്്ാണ്ഇത്വ
ടരകോഗംബാധിച്്ത.്
കോഗംബാധിച്്തിടനത്്്െരന്്്സമ്്രക്്വിെ
ക്്ിലേഴിയ്ന്്വര്ടെക്ടം്ബാംഗങ്്ളക്്്സൗജ
നേ്മായിഭക്്ണംനലക്ടമന്്്സിന്്്-വഖബരേ
ക്്്ൺഖവ്ഭരണക്െംഅറിയിച്്്.

ശോം ഹാങ്്്സ്
ആശപ്തര്ിവിട്്്
നബ്ിസട്ബയൻ്:ടോകോണബാധിച്്തിടന
ത്്്െരന്്്ചിേിത്്യിൊയിര്ന്്കോളിവ്
ഡ്നെൻകോംഹാങ്്്സം്ഭാരേ്റീത്്വിലസ
ണം്ആശ്േനത്ിവിട്്്.േവ്ീൻസ്ൊൻഡിടെ
വാെേവീട്്ില14ദിവസംസമ്്രക്്വിെക്്ി
ൊയിരിക്്്ംഇനിതങ്്ടളന്്്കോംഹാങ്്്സ്
െവ്ീറ്്്ടചയത്.്സിനിമചിനത്ീേരണത്്ിട്്്ഭാ
ഗമായിഓസക്ന്െെിയയിടെത്്ിയകപ്്ഴാണ്
കോംഹാങ്്്സിനം്ഭാരേ്യക്്്്ംകോഗംേിെി
ടേട്്ത.്അസവ്ാസ്്്േങ്്ളമാറിടയന്്്ംതാ
നം്ഭാരേ്യം്പ ്രണമായം്സ്ഖടപ്്ടട്്ന്്ം
ഹാങ്്്സ്.

ലോഗിസഞ്്രിച്്്;യാശര്ക്്ാരയ്ടപട്്ികചകമാറിയറയ്ൽലവ
ഭ്വകനശവ്ര:ടോവിഡ്19ബാധിത
ൻസഞ്്രിച്്തിടനത്്്െരന്്്കോച്്ി
ലഒപ്്മ്ണ്്ായിര്ന്്മ്ഴ്വൻയാനത്
ക്്ാര്ടെയം്േട്്ിേആകോഗേ്വക്
പ്്ിന്വേമാറിടറയ്ലകവ.ഡല
ഹി-ഭ്വകനശവ്രരാജധാനിഎ
കസ്ന്േ്സിൊണ്ഇറ്്െിയിലനിടന്്
ത്്ിയടോവിഡ്19ബാധിതൻസ
ഞ്്രിച്്ത.്12ന്ഭ്വകനശവ്റിടെത്്ി
യയ്വാവിന്േികറ്്ന്്്കോഗംസ്്ി
രീേരിച്്്.ഇകതത്്്െരന്്്ഒഡീശആ
കോഗേ്വക്പ്്്ഇയാള്ടെഒപ്്ംസഞ്്
രിച്്വര്ടെവിവരംആവശേ്ടപ്്ട്േ
യായിര്ന്്്.
കോഗിസഞ്്രിച്്കോച്്്ടന്െയ്നി
ലനിന്്്നീക്്ിഅണ്വിമ്ക്്മാ

ക്്ി.ഇതിടെേരട്്ന്േളം്വിരിേള്
ടമല്്ാംനീക്്ി.രാജേ്ത്്്ഇത്രണ്്ാം
തവണയാണ്ടോകോണവവറസ്
ബാധിതരടന്െ  യന്ിലസഞ്്രിക്്്ന്്
സാഹചരേ്ം.
കനരകത്,്ബംഗള്ര്വിലടോവി
ഡ്19ബാധിതട്്്ഭാരേ്സമ്്രക്്
വിെക്്്െംഘിച്്്ഡലഹിക്്്വിമാന
ത്്ിലയാനത്ടചയ്്്േയം്അവിടെ
നിന്്്ആനഗ്യിടെവീട്്ികെക്്്ടന്െ
യന്ിലയാനത് ടചയ്്്േയം്ടചയത്ി
ര്ന്്്.േഴിഞ്്ഒമ്്തിന്ആനഗ്യി
കെക്്്ഗതിമാൻഎകസ്ന്േ്സിൊയി
ര്ന്്്യാനത്.ഈടന്െയന്ിടെകോ
ച്്്ംമാറ്്ിയിട്്ിരിക്്്േയാണ.്അന്്്
ണ്്ായിര്ന്്യാനത്ക്്ാരആകോഗേ്വ

ക്പ്്ിലറികപ്്രട്്്ടചയ്്ണടമന്്്ം
ടറയ്ലകവനിരകദശിച്്്.അന്്്ടന്െ
യന്ില്ണ്്ായിര്ന്്ജീവനക്്ാടര14
ദിവസംസമ്്രക്്നിയനത്്്ണത്്ി
ൊക്്ിയിട്്്ണ്്്.ഇവരക്്്ഇകതവടര
കോഗെക്്ണങ്്ളിടല്്ന്്്ടറയ്ല
കവ.
കേരളത്്ിലമ്ഴ്വൻടറയ്ലകവ
കസ്്്്ഷന്േളിലം്ആള്േളക്്്േനി
യ്കട്്എന്്്േരികോധിക്്്ന്്്
ണ്്്.എന്്ാല,രാജേ്ടോട്്ാടേനേ്തി
ദിനം2.3കോെിയാനത്ക്്ാടരേരി
കോധിക്്് േഎന്്ത്നേ്ാകോഗിേമ
ടല്്ന്്്ടറയ്ലകവ.
മം്വബയിലം്ഡലഹിയിലം്
തിരകക്്റിയസമയങ്്ളിലഅ

ഞ്്്െക്്ക്ത്ളംകേരാണ്യാ
നത്ടചയ്്്ന്്ത.്എല്്ാവടരയം്േ
രികോധിക്്ാൻേഴിയില്്.േെക്പ്
ഴം്ടന്െയ്ൻകസ്്്്ഷൻവിൊറാക്
ക്പ്ഴാണ്യാനത്ക്്ാരഓെിടയ
ത്്്ന്്ത.്
അകപ്്ളേരികോധിക്്ാൻനശ്
മിക്്്ന്്ത്സംഘരഷമ്ണ്്ാക്്്ം.
േരമാവധിആള്േടളകോധവ
തേ്രിക്്്േയം്കോച്്്േളം്വാ
തിലപ്്െിയം്വാതിെിട്്്ഹാൻ
ഡില്േളം്ടോയ്ടെറ്്്ടോടക്്ക്
ട്തലതവണഅണ്വിമ്ക്്മാ
ക്്്േയ്മാണ്കോവഴിടയന്്്ംമ്
തിരന്്ടറയ്ലകവഉകദ്ോസ്്ൻേ
റഞ്്്.

പരിശോധനയക്്്് "കിറ്്്' ചെനന്യ്ിൽ നിന്്്
ടചവന്:്ടോവിഡ്19കോഗേരി
കോധനയക്്്ള്്േിറ്്്വിേസിപ്്ിച്്്
ടചവന്്േമ്്നി.രാജേ്ത്്്കോഗം
േടണ്്ത്്ാന്ള്്േരികോധനാേിറ്്്
കവണ്്നത്െഭേ്മല്്ാത്്സാഹചരേ്ത്്ി
ൊണ്ടചവന്്യിടെനെ്ിവികന്ോൺ
ടഹലത്്്ടേയരനര്്പ്്ിട്്്ഉദേ്മം.
കേനദ്്്ആകോഗേ്മനത്്്ാെയത്്ിട്്്
അന്മതിെഭിച്്ാലമ്ന്്ാഴച്യക്്്്
ള്്ിലേിറ്്്േളവിേണിയിടെത്്്

ടമന്്്നെ്ിവികന്ോൺടചയരമാൻജി.
എസ.്ടേ.കവല.്
ഒര്മാസമായിഇതിന്ള്്ഗകവഷ
ണത്്ിൊയിര്ന്്്േമ്്നി.ഇതാദേ്മാ
ണ്ഒര്ഇത്്്േൻേമ്്നിടോകോണ
േരികോധനാേിറ്്്വിേസിപ്്ിക്്്ന്്
ത.്ടോകോണവവറസിടനപ്ടന
വവകോളജിൊബിലകവരതിരിടച്്ട്
ത്്തിന്േിന്്ാടെയാ ണ്േരികോധ
നാേിറ്്്രംഗത്്്ംഇത്്്േൻകനട്്ം.

ടോകോണബാധിതര്ടെയം്നിരീ
ക്്ണത്്ില്ള്്വര്ടെയം്എണ്്ം
ഉയരന്്കൊടെജരമനിയിലനിന്്്10
െക്്ംേിറ്്്േളഓരഡരടചയത്ിര്
ന്്്കേനദ്്്ം.എന്്ാല,യ്കോപ്്ിലനി
ന്്്ള്്വിമാനങ്്ളക്്്വിെകക്്രടപ്്
ട്ത്്ിയകൊടെഇവഎത്്ിക്്്ന്്
തം്നേ്തിസന്്ിയിൊണ.്ഈസാഹ
ചരേ്ത്്ിൊണ്ഇവിടെത്്ടന്്േിറ്്്
േളെഭേ്മാക്ന്്ത.്500-1000ര്േ

യക്്്്േിറ്്്േളവിലക്്ാനാണ്േമ്്
നിആകോചിക്്്ന്്ടതന്്്ംകവല.്
എന്്ാല,ഇത്സവ്ോരേ്ആശ്േനത്ി
േളക്്്നലക്കോഎന്്്വേ്ക്്മല്്.
നിെവിലടോകോണസംശയിക്്്
ന്്വര്ടെസാംപ്ള്േളേരികോധി
ക്്ാൻദിവസങ്്ളകവണ്്ിവര്ന്്്
ണ്്്.ഇത്്്േൻനിരമിതേിറ്്്േടളത്്്
ന്്കൊടെഈനേ്തിസന്്ിക്്്േരി
ഹാരമാക്ടമന്്്േര്ത്ന്്്.

ചരിശര്ംകറ്ിച്്്വാകസ്ിനപരീക്്ണം,
സവ്യംസമർപ്്ിച്്്യജന്്ിഫർ
സിയാറ്്ില:ടോകോണവവറസി
ടനതളയക്്്ാൻകോേംക്ട്്ായിനശ്
മിക്്്ന്്തിനിടെമന്ഷേ്രിലവാ
കസ്ിൻേരീക്്ിച്്്യ്എസ.്സിയാ
റ്്ിെിടെവേസരടേരമനട്്്വാ
ഷിങൺ്റിസരച്്്ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ില
ആകോഗേ്നേ്വരത്്േടജന്്ിഫര
ടഹല്്റിൊണ്ആദേ്കോസ്േരീ
ക്്ിച്്ത.്േിന്്ീട്വമകന്ോകൊഫറ്്്്
എൻജിനീയരനീലനബ്ൗണിങ്്ിലം്
ടറകബക്്എന്്യ്വതിയിലം്മര്
ന്്്ക്ത്്ിവച്്്.ആടേ45ടൊള്്്ി
യരമാരക്്്ഒര്മാസത്്ിന്ള്്ിലര
ണ്്്കോസ്മര്ന്്്ക്ത്്ിവയക്്്ാ
നാണ്തീര്മാനം.
ഇതിന്ോരശവ്ഫെങ്്ള്കട്്എ
ന്്്േരികോധിച്്കശഷമാകം്ത്െര
േരീക്്ണങ്്ള.വചനയിലകോഗം
േടണ്്ത്്ിഅറ്േത്്ഞ്്്ദിവസം

മാനത്ംേിന്്ിട്കപ്്ഴാണ്യ്എസി
ലആദേ്വാകസ്ിൻേരീക്്ണം.ടറ
കക്്ഡ്കവഗത്്ിൊണ്വാകസ്ിൻ
വിേസിപ്്ച്്ടതന്്്കനത്തവ്ംനല
ക്ന്്കോ.െിസജാകസ്ൺ.
ഞങ്്ളഇകപ്്ളടോകോണ

വവറസ്െീമായിേഴിഞ്്്.ഇത്്ര
ടോര്അെിയത്്രസാഹചരേ്ത്്ില
എല്്ാവരം്അവരവര്ടെസംഭാവന
നലോൻആനഗ്ഹിക്്്േയാണ.്േഠ
നത്്ിന്ഒര്ടചറിയടെക്േമ്്നി
യ്ടെഓപ്്കറഷൻമാടനജരിൊണ്
വാകസ്ിൻആദേ്മായിക്ത്്ിടവച്്
ത.്മറ്്്മ്ന്്്കേരിലക്െിേരീക്്
ണാരഥംവാകസ്ിൻനേ്കോഗിക്്്ം.-
കോ.െിസജാകസ്ൺേറഞ്്്.
ഞങ്്ടളല്്ാംനിസ്്ഹായരാടണ
ന്്കൊന്്െിൊണ.്എടത്്ങ്്ിലം്
ടചയ്്ാന്ള്്ഒര്മിേച്്അവസരമാ

ണിത.്േൗമാരത്്ിടെത്്ിയരണ്്്മ
ക്്ള്ണ്്്എനിക്്്.അവരക്െിേിന്്്
ണച്്കൊടെേഠനത്്ിട്്്ഭാഗമാക്
േയായിര്ന്്്-ആദേ്േരീക്്ണത്്ി
ന്സവ്യംസമരപ്്ിച്്നാലപ്്ത്്ിമ്
ന്്്ോരിടജന്്ിഫരേറഞ്്്.ക്
ത്്ിവയപ്്്ിന്കശഷംനിറഞ്്ചിരി
കോടെയാണ്ടജന്്ിഫരേരികോധ
നാമ്റിയിലനിന്്്പ്റത്്്വന്്ത.്
ടോകോണനേ്തികോധനേ്വരത്്

നങ്്ള്ടെത്െക്്മാണിത.്ഇനിവാ
കസ്ിൻസ്രക്്ിതമാടണന്്്ംന
ന്്ായിനേ്വരത്്ിക്്്ന്്്ടവന്്്ം
ടതളിയികക്്ണ്്ത്ണ്്്.ഗകവഷണം
ഫെനേ്ാപത്ിയിടെത്്ിയാലം്ഒന്്ര
വരഷംവടരവാകസ്ിൻവേ്ാേേമാ
യിെഭേ്മാേിടല്്ന്്്യ്എസ്കദശീയ
ആകോഗേ്ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിടെകോ.ആ
്്്ണിഫൗസിേറഞ്്്.

നയ്്ഡലഹി:ടോവിഡ്19ടനകനരിൊൻയാനത്ാവി
െക്്്േളനേ്ഖേ്ാേിച്്തിന്േിന്്ാടെകേനദ്്്സര
ക്്ാരപ്തിയമാനദണ്്ങ്്ളപ്റത്്ിറക്്ി.ഇതി
കെറ്്വം്നേ്ധാനംമാസക്്ഉേകോഗംസംബന്്ിച്്്.
കോഗനേ്തികോധത്്ിട്്്ഭാഗമായിമ്ഴ്വൻകേര്
മാസക്് ധരിക്്ണടമന്്ിടല്്ന്്്ആകോഗേ്മനത്്്ാെ
യംവേ്ക്്മാക്്ി.

മാസക്്വേണ്്ത്ആർക്്്?
=നിങ്്ളക്്്ടോവിഡ്19കോഗെക്്ണങ്്ളഉ
ടണ്്ങ്്ില(ച്മ,േനി,ശവ്ാസതെസം)
= നിങ്്ളടോവിഡ്19കോഗിടയ/െക്്ണങ്്ള്
ള്്ആടളേരിചരിക്്ടന്്ങ്്ില
=നിങ്്ളശവ്ാസതെസകോനേ്ശന്ങ്്കോഉള്്കോ
ഗിേടളോണ്ന്്ആകോഗേ്നേ്വരത്്േടനങ്്ില.

മാസക്്ധരിവക്്ണ്്തെങ്്തെ
=മാസേ്ിട്്്മെക്്്േളപ്രണമായിനിവരത്്്
േ,മെക്്്േളതാകഴക്്്അഭിമ്ഖമായിവരണം.

=ഓകോആറ്മണിക്്്റിലം്,അടല്്ങ്്ിലനനവ്
തട്്്കപ്്ളമാസക്്മാറ്്്േ
=മ്ക്്്ംവായയം്താെിയം്പ്രണമായിമ്െംവി
ധമാണ്ധരികക്്ണ്്ത.്
=ഉേകോഗിച്്മാസക്്അണ്നാശിനിഉേകോഗി
ച്്്ശ്ദ്്ിവര്ത്്ിഅെപ്്്ള്്ടവയസ്്്്്്ബിന്്ിലനി
കക്്േിക്്ണം.
=ധരിക്്്ന്്സമയംമാസേ്ിലടൊെര്ത.്
= മാസക്് ഊരിടയട്ക്്്ക്പ്ഴം് പ്റംഭാഗത്്്
ടൊെര്ത.്
=േഴ്ത്്ിലത്ക്്ിയിെര്ത.്
= മാസക്്നീക്്ിയാലവേകൊപ്്്േകോഗിച്്്േ
ഴ്േണം.

കർണാടകയിൽ
മരിച്്യായളചികിത്്ിച്്
ലോകറ്്്ർക്്്ംയോലോണ
ബംഗള്ര:്േരണാെേയിലടോവിഡ്19ബാധിത
ടനചിേിത്്ിച്്കോകറ്്്രക്്്ംകോഗം.ടോവിഡ്
ബാധിച്്്മരിച്്േലബ്രഗിസവ്കദശിടയചിേിത്്ിച്്
63ോര നായകോകറ്്്ടറയാണ്ആശ്േനത്ിയിടെ
ഐടൊകെഷൻവാരഡികെക്്്മാറ്്ിയത.്സൗദിയി
ലനിന്്്മെങ്്ിടയത്്ിയ76ോരനാണ്േലബ്രഗി
യിലമരണമ െഞ്്ത.്ഇകദ്്ഹടത്്ചിേിത്്ിച്്കോ
കറ്്്റം്േരിചരിച്്വര്ടമല്്ാംനിരീക്്ണത്്ിൊയിര്
ന്്്.കോകറ്്്റ്ളടപ്്ടെമ്ന്്്കേരക്്ാണ്േരണാെേ
ത്്ിലഏറ്്വം്ഒട്വിലകോഗംസ്്ിരീേരിച്്ത.്ഇ
കൊടെസംസ്്ാനത്്്കോഗംസ്്ിരീേരിച്്വര്ടെഎ
ണ്്ംേത്്ായിട്്്ണ്്്.നബ്ിട്്നിലനിന്്്മെങ്്ിടയത്്ിയ
20ോരിക്്്ംകോഗംേടണ്്ത്്ി.
മരണമെഞ്്യാള്ടെമേളക്്്ംആശ്േനത്ിയില്
ണ്്ായിര്ന്്ടമഡിക്്ലവിദേ്ാരഥിക്്്ംകനരകത്്
കോഗംസ്്ിരീേ രിച്്ിര്ന്്്.ത്ശ്രസവ്കദശിയായവി
ദേ്ാരഥിനികേരളത്്ിലതിരിടച്്ത്്ിയകൊടെയാണ്
കോഗംസ്്ിരീേരിച്്ത.്

ആലപ്്്ഴയമഡി.ലോയളജ്
വിദയ്ാർഥികള്യടമ്ന്്ാർ
വിലോദയാശര്:3ലപർക്്്
പനിലക്്ണങ്്ൾ
ആെപ്്്ഴ:ടോവിഡ്ഭീതിയ്ടെേശ്്ാത്്െത്്ില
സംസ്്ാനടമങ്്്ംഅതീവജാനഗ്തോെിക്്്ന്്തിനി
ടെആെപ്്്ഴടമഡിക്്ലകോടളജിടെഅവസാനവ
രഷഎംബിബിഎസ്വിദേ്ാരഥിേളവികോദയാനത്നെ
ത്്ിയത്േരിനഭ്ാത്്ിേരത്്ി.േഴിഞ്്ശനിയാഴച്യാ
ണ്ഇവിട്ടത്്ഒര്സംഘംആൺക്ട്്ിേളമ്ന്്ാറി
കെക്്്കോയത.്വികോദയാനത്പ്രത്്ിയാക്്ിടചാ
വ്്ാഴച്മെങ്്ിടയത്്്േയം്ടചയത്ിര്ന്്്.
എന്്ാലതിരിടച്്ത്്ിയഇവരിലചിെരക്്്േനി
യം്ജെകോഷവം്േണ്്തിടനത്്്െരന്്്ഇവരം്ഇ
കപ്്ളനിരീക്്ണത്്ിൊണ.്മ്ന്്്കേരിൊണ്േനി
യ്ടെെക്്ണങ്്ളേണ്്ത.്തങ്്  ളഅറിയാടതയാ
ണ്ഇവരവികോദയാനത്കോയടതന്്്ടമഡിക്്ല
കോടളജ്അധിക്തരേറഞ്്്.ടോകോണകോഗബാ
ധടയത്്്െരന്്്കോഗിേടളനേ്കവശിപ്്ിച്്ആെപ്്്ഴ
ടമഡിക്്ലകോടളജിലനിന്്്തടന്്ഇവരവികോദ
യാനത്പ്റടപ്്ട്്ത്അധിക്തരഗൗരവത്്ിടെട്ത്്ിട്്്
ണ്്്.ടോകോണകോഗബാധിതനായവികദശിമ്ന്്ാറി
ടെവിവിധസ്്െങ്്ളസദ്്രശിച്്തിടനത്്്െ രന്്്മ്
ന്്ാറിലേരശനനിയനത്്്ണങ്്ളം്ഏരടപ്്ട്ത്്ിയി
ട്്്ണ്്്.

ഷൊ   കോ   ണ 7497
മരണസംഖയ്യിൽചചനയയമറികടന്്്ലോകരാജയ്ങ്്ൾഇറ്്ലിയിൽ്്മരിച്്ത്2,158ലപർ.
ലോഗം182,550ലപരിലലക്്്പടർന്്്ജർ്്മനിയം്ഇറ്്ലിയം്അരിർ്്ത്്ികൾ്്അടച്്്.
സയ്പയന്്്,ഇറ്്ലി,ശര്ിട്്ന്്രാജയ്ങ്്ൾ്്കട്ത്്നിയശത്്്ണങ്്ളിലലക്്്.
സയ്പയന്ിൽ്്അടിയത്്രാവസ്്ശര്ിട്്ന്്യാശര്ാവിലക്്്ഏർ്്യപട്ത്്ി

യ്എസിമലസിയാറ്്ിലിൽമൊളോണപപ്തിളോധെര്ന്്ിമന്്്ആദയ്പരീക്്
ണംആളോഗയ്പപ്േർത്്കമെന്്ിഫർമെല്്റിൽെടത്്്ന്്്.

പ്്ാറ്്്ഫോംടിക്്റ്്ിന്50 ര ് േ
നയ്്ഡലഹി:രാജേ്ടത്്250
ടറയ്ലകവകസ്്്്ഷന്േളില
പ്്ാറ്്്കോംെിക്്റ്്ിന്50ര്േ
യാക്്ിഉയരത്്ി.േത്്്ര്േ
യിലനിന്്ാണ്അഞ്്്മെ
ങ്്്വരധന.ടോവിഡ്19േെ
ര്ന്്സാഹചരേ് ത്്ിലടറയ്
ലകവകസ്്്്ഷന്േളിടെതിര
ക്്്ക്റയക്്്ാനാണ്നെേ
െിടയന്്്അധിക്തര.

മാസക്ിനംു മാനദണുും

ശര്ീചിശര്യിൽഒപിത്ടര്ന്്രായിഅധിക്രർ
തിര്വനത്്പ്രം:നശ്ീചിനത്ടമഡിക്്ല
ടസ്്്റിലഅെിയത്്രനേ്ാധാനേ്മ്ള്്ശ
സന്ത്നേ്ിയേളം്ഒേികസവനവം്മ്െക്്
മില്്ാടതനെക്്്ന്്്ടവന്്്അധിക്തര.ഉ
െനെിടചകയ്്ണ്്തില്്ാത്്ചിേിത്്േളം്
കോഗിേടളചിേിത്്യക്്്ായിആശ്േ
നത്ിയില്്നേ്കവശിപ്്ിക്്്ന്്തം്മാറ്്ിവച്്്.
ഇക്്ാരേ്ംകോഗിേടളഅറിയിക്്്േയം്
ടചയത്.്സദ്്ര്്ശേര്ടെഎണ്്ംനിയ
നത്്്ിക്്ാനം്സ്രക്്ിതമായഅേെംനി
െനിരത്്ാനം്ഒേിഉള്്ടപ്്ടെയ്ള്്വി
വിധഭാഗങ്്ളിടെതിരക്്്ഒഴിവാക്്ാന്
മായിചിെനിയനത്്്ണങ്്ള്്ഏര്്ടപ്്ട്
ത്്ി.
കോവിഡ1്9സ്്ിരീേരിച്്നശ്ീചിനത്യി
ടെകോകറ്്്റ്മായിഅട്ത്്ിെേഴേിയവ
ടരേടണ്്ത്്്േയം്അവടരവീട്േളില്്

നിരീക്്ണത്്ിൊക്്്േയം്ടചയത്.്
കോണ്്ാകറ്്്്േട്്ിേയില്്ഉള്്ടപ്്ൊത്്ജീ
വനക്്ാര്്സാധാരണനി െയില്്കോെി
ടചയ്്്ന്്്.കോഗബാധിതനായകോകറ്്്ര്്

കോെിടചയത്ിര്ന്്ഇെങ്്ളിലം്ആശ്
േനത്ിയ്ടെമറ്്്ഭാഗങ്്ളിലം്അണ്നശീ
േരണനേ്വര്്ത്്നങ്്ള്്വീണ്്്ംനെത്്ി.
വികദശയാനത്േഴിഞ്്്മെങ്്ിവര്ന്്

ര്മായിബന്്ടപ്്ട്്്മാര്്ച്്്11ന്സര്്ക്്ാ
ര്്പ്റത്്ിറക്്ിയമാര്്ഗനിര്്കദശങ്്ള്്,
യാനത്ാവിവരങ്്ള്്,ആകോഗേ്സ്്ിതിഎ
ന്്ിവയ്ടെഅെിസ്്ാനത്്ിൊണ്കോഗ

ബാധിതനായകോകറ്്്ടറകോംേവ്ാറ
വ്്്നില്്നിന്്്കനരക്ത്ഒഴിവാക്്ിയ
ത.്കോഗെക്്ണങ്്ള്്ഇല്്ാതിര്ന്്ിട്്്ം
അകദ്്ഹട്ത്മാര്്ച്്്11മ്തല്്വീട്്ില്്നി
രീക്്ണത്്ിൊക്്ി.കോഗെക്്ണങ്്ള്്
ഉള്്തായി13വടരഅകദ്്ഹംഅറി യിച്്ി
ട്്ില്്.
കോഗിേള്ടെയം്ജീവനക്്ാര്ടെയം്
വിദേ്ാരഥിേള്ടെയം്ആശങ്്േള്്അേ
റ്്ാനം്സംശയങ്്ള്്ദ്രീേരിക്്ാനം്മാ
ര്്ഗനിര്്കദശങ്്ള്്നല്്ക്ന്്തിനം്നശ്ീചി
നത്ടഹല്്പ്്്വെൻ്്ആരംഭിച്്്.കോഗിേ
ള്്ക്്്അെിയത്്ര ചിേിത്്യം്ജീവന
ക്്ാര്്ക്്്സ്രക്്ിതമായടൊഴിെിെവം്ഉ
റപ്്ാക്്്ന്്തിന്ഇൻ്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്സാധേ്മായ
എല്്ാോരേ്ങ്്ളം്ടചയ്്്ന്്്-അധിക്ത
രഅറിയിച്്്.

രാ ജയ് ത്്് 
മ ര ണ സം ഖയ് മ ്ന്്ാ യി, 

137 കേ ർ ക്്് 
ഷൊ വി ഡ ്19

ഷൊ കോ ണ കോ ഗം ബാ ധി ച്്
250 ഇ ത്്്യ ക്്ാ ർ ഇ റാ നി ൽ ക ്
ട ്ങ്്ി ഷയ ന്്് റി കപ് ്ർ ട്്്. എ ന്്ാ 
ൽ,  ഇ ക്്ാ രയ്ം സ്്ി രീ േ രി ച്്ി ട്്ി 
ഷല് ്ന്്് വി കദ ശ ോ രയ് മ നത്്്ാ ല 
യം. ഇ റാ നി ഷല ഇ ത്്്യ ൻ എം 
ബ സി ഇ കര ക്്് റി ച്്് അ കന്വ 

െി ച്്് ഷൊ ണ്്ി രി ക്്് േ യാ ഷണ 
ന്്് വി കദ ശ ോ രയ് അ ഡീ െ ന 

ൽ ഷസ നേ് ട്് റി ദ മ്്് ര വി. 

മ ഹാ രാ െ് നട് യി ൽ 
മ ്ന്്് വ യ സ ്ോ രി ക്്്ം

കോ ഗം

15 സം സ്്ാ ന ങ്് ളി ലം്
കേ നദ്്് ഭ ര ണ 

നേ് കദ ശ ങ്് ളി ലം് 
ഷൊ കോ ണ

സ ർ ക്്ാ ർ ഷേ ട്്ി ട ങ്് ളി ൽ നേ് വ 
ർ ത്്ി ക്്് ന്് ക്് ബ്്് േ ൾ, ജി മ്്് 
േ ൾ ത ്ട ങ്്ി യ വ അ ട യക്്്്ം.
അ വ ധി അ കേ ക്് േ കോ ട ്ത ്
റ ന്് സ മീ േ നം. സ മ്് ർ ക്് വി 

ല ക്്് ആ നഗ് ഹി ക്്് ന്് ആ ർ 
ക്്്ം അ വ ധി ന ൽ േ ണം. അ 

സവ്ാ സ്്്യം കോ ന്്ി യാ ൽ ഉ 
കദ്ോ സ്് കമ ധാ വി േ ളം് ഉ ട ൻ

ഓ ഫി സ വി ട ണം. 

സ ർ ക്്ാ ർ ഓ ഫി സ ്സ 
മ ്ച്് യ ങ്് ള ്ഷട േ വാ ട 

ങ്് ളി ൽ ഷര ർ മ ൽ
സേ്ാ ന ർ സ്്ാ േി ക്്ാ 

ൻ നി ർ കദ ശം. സ ദ്് ർ ശ 
േ ർ ക്്് വി ല കക് ്ർ ഷപ് ്
ട ്ത്്ി. എ ല്്ാ ഓ ഫി സ ്
േ ളി ലം് കോ പ്്്ം സാ 

നി ലറ് ്സ റം് ഉ റ പ്്ാ 
ക്്്ം. ജീ വ ന ക്്ാ ർ അ 
നാ വ ശയ് യാ നര് േ ള ്ഒ ഴി 
വാ ക്് ണം. ഫ യ ൽ അ 
യ യക്്്് ന്് രി ന ്േ േ 

രം ഇ  ഷമ യൽ് സൗ േ രയ് 
ങ്് ൾ ഉ േ കോ ഗി ക്്് േ. 

ഹി മാ ച ൽ നേ് കദ 
ശി ൽ സ ർ ക്്ാ ർ
നി യ നത്്് ണ ത്്ി 

ല ്ള്് കക് ്നര് 
ങ്് ൾ അ ട ച്്്. ഭ 

ക്് ർ ക്്് ഇ നി
ഓ ൺ ലല ൻ ദ 
ർ ശ നം. ശ ക്്ി 

േീ ഠ ങ്് ളാ യ
ജവ്ാ ലാ മ ്ഖി, ബ 
കന്ജ ശവ് രി േം നഗ്,
ചാ മ ്ണ്് കക് ്
നര് ങ്് ൾ അ ട ച്്ി 

ട ്ന്് ത ്അ രയ് 
പ ്ർ വം. 

ഷൊ കോ ണ േ രി കോ ധ 
ന യി കല ക്്് സവ് ോ രയ് ലാ 

ബ ്േ ളം്. നി ല വി ൽ ഇ 
ത്്്യ ൻ േൗ ൺ സി ൽ ഒ 
ഫ ്ഷമ ഡി ക്് ൽ റി സ ർ 
ച്്ി ഷ്്് 72 ലാ ബ ്േ ളാ 
ണ ്േ രി കോ ധി ക്്് ന്് 
ത.് ഇ വ യഷ്ക് ്പ്്ം സവ് 
ോ രയ് ലാ ബ ്േ ൾ ക്്്ം

അ ന ്മ രി ന ൽ കം്.
സൗ ജ നയ് മാ യി േ രി കോ 

ധ ന ന ട ത്് ണ ഷമ ന്്
സവ് ോ രയ് ലാ ബ ്േ കോ ട്
ഐ സി എം ആ ർ ഡ യ റ 
കറ്്് ർ ജ ന റ ൽ ബ ൽ റാം

ഭാ ർ ഗ വ.  

ല ഡാ ഖി ൽ മ ്
ന്്് കേ ർ ക്്് 
ക ്ടി കോ ഗം.

കമ ഖ ല യി ൽ ആ 
റ ്കേ രാ യി ആ 

ശ ്േ നര്ി യി ൽ.
ോ ർ ഗി ൽ ജി ല്് 
യി ൽ നി കോ ധ 

നാ ജ്്. 50 കേ 
ര ്ഷട സാം പ് ള ്

േ ൾ േ രി കോ ധ 
ന യക്്്് അ യ 
ച്്്. 208 കേ ർ

വീ ട ്േ ളി ൽ 
നി രീ ക്് ണ 

ത്്ി ൽ. 

കേ നദ്്് മ നത്്്ി സ ദ്് ർ ശി ച്് ത ്അ വ ധി ദി വ സം
കേനദ്്്മനത്്്ിവി.മ്രളീധരൻ14ന്ഉച്്യക്്്്മ്മ്്ാണ്ഡയറ
കറ്്്റ്ടെഓഫിസ്സദ്്ര്്ശിച്്ത.്അന്്്അവധിദിനമായിര്
ന്്്.ഇൻ്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിടെരണ്്്ഉകദ്ോഗസ്്രം്പ്ജപ്്്രബകോ
ടമഡിക്്ല്്ടെക്കോളജിവിഭാഗത്്ിടെരണ്്്കേര്മാണ്മ
നത്്്ിയ്മായിക്െിക്്ാഴച്നെത്്ിയത.്ഇവരക്്്കോഗബാ
ധിതനായകോകറ്്്റ്മായിമാസങ്്ളായിയാടൊര്സമ്്
ര്്ക്്വം്ഉണ്്ായിര്ന്്ില്്.
ആശ്േനത്ിടേട്്ിെത്്ില്്നിന്്്മാറിമടറ്്ര്ടേട്്ിെത്്ിൊ
ണ്ഡയറകറ്്്ര്്ഓഫിസ്നേ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്ത.്മനത്്്ിആശ്േ

നത്ിസദ്്ര്്ശിച്്ിട്്്മില്്.മനത്്്ിയ്ടെസദ്്ര്്ശനംനെക്്്ന്്സ
മയത്്്കോകറ്്്ര്്വീ ട്്ിലനിരീക്്ണത്്ിൊയിന്്്.ആദേ്േ
രികോധനയില്്അകദ്്ഹത്്ിന്വവറസ്ബാധസ്്ിരീേരി
ച്്ിര്ന്്ില്്.മനത്്്ിയ്ടെസദ്്ര്്ശസമയത്്്ടഡേയ്്ട്്ിഡയറ
കറ്്്റ്ടെേവ്ാറവ്്്ൻ്്ോൊവധിഅവസാനിച്്ിര്ന്്്.അ
കദ്്ഹത്്ിട്്്േവ്ാറവ്്്ൻ്്ോൊവധി28ദിവസകത്്ക്്്
ക്െിനീട്്ിടക്്ണ്്്ള്്ഉത്്രവ്16നാണ്െഭിക്്്ന്്ത.്ഈ
ോൊവധിഅവസാനിക്്്ന്്ത്വടരഅകദ്്ഹംകോംേവ്ാറ
വ്്്നില്്ത്െരം്.

കരുതൽ...!എളപ്്ൾളേണമെങ്്ിലം്വേറസ്കടന്്്പിടിളച്്ക്്ാമെന്്ഭീതിയിലാണ്ളോകം.എല്്ാേരം്അതീേകര്തലിൽ.സവ്ന്്ംക്ഞ്്ിമെൊസക്്ധരിപ്്ിച്്്
സ്രക്്ിതൊക്്ിൊളോടടക്്ിപ്്ിടിച്്ിരിക്്്ന്്അമ്്യ്മടദ്ശയ്ംഎറണാക്ളം്സൗത്്്മറയൽ്ളേളറ്്്്ഷെിൽെിന്്്. - മ ന ്ഷെ ല്്ി

പാർലമെന്്്ിൽരാഹ്ൽഗാന്്ിൊധയ്െങ്്ളോട്സംസാരിക്്്ന്്്.
- ആ ർ. ര വീ നദ്്് ൻ



വിലോഗം

പക.അബുബകുുർ
േൗേവി

കുനുുമംഗേം: മുസ്േിം
േീഗുസംസുുാന നപുവർ
തുുക സമിതി അംഗ
വംു,മുൻജിലുുാകൗണ
സിൽഅംഗവുമായചാ
തുുമംഗേം ലക. അബു
ബകുുർമൗേവി(78)അ
തുുരിചുുു.നപുമുഖപണുുി
തൻപലരതരായലക.ഉ
സമ്ാൻമുസ്േിയാരുലട
യംുഫാതുുിമുുയുലടയംു
മകനാണ.ു ജിലുുാ മുസ്
േിംേീഗുആകിറുുിങു നപു
സിഡു്ുു,സവസ്നപുസി
ഡുു്ു, കുനുുമംഗേം നി
ലോജകമണുുേംമുസ്
േിംേീഗുനപുസിഡു്ുു,എ
സ്സവഎസ് മണുുേം
നപുസിഡുു്ു, ലകഎടിഎ
ഫു സംസുുാന കമുുിറുുി
അംഗം, അധയുാപക
ലഷുുമനിധിലമമുുർ,ലക
എസആ്ർടിസി ഡയറ
കറുുുർലോർഡുലമമുുർ,
ജിലുുാപുുാനിങുലോർഡു
ലമമുുർ, ചാതുുമംഗേം
നഗുാമപചുുായതു്ുനപുസി
ഡുു്ു,സവസ്നപുസിഡ
ുു്ു, ജിലുുാ കൗണസിൽ
ലമമുുർ,ജിലുുാപചുുായ
തു്ുലമമുുർഎനുുീസുുാ
നങുുൾ വഹിചുുിടുുുടുു്.
ചാതുുമംഗേംലചേനപും
മഹലു്ുഖാെിയായിരുനുുു.
ദീർഘകാേമായിചാതുു
മംഗേം മഹലുുിലുുു നപു
സിഡുുുായി നപുവർതുുി
ചുുുവരികയായിരുനുുു.ദീ
ർഘകാേംചനനുുുികയുലട
ലമഡികുുൽ ലോലെജ,ു
ചാതുുമംഗേം ലേഖക
നായി നപുവർതുുിചുുിരു
നുുു. ഭാരയു: നഫീസ ഹ
ജുുുമുു.മകുുൾ:അഷറ്
ഫു (ലകഎസഇ്ബി അ
സിസുുുുുു്ു എൻജിനീയർ
കകുുയം), ഷരീഫ, പി.
ലക. ഷറഫുനുുിസ (അ
ധയുാപിക,മുകുുംഓർഫ
ലനജുസക്ുൾഅധയുാപി
ക, ജിലുുാ പചുുായതുു്
ലമമുുർ),നജമുുനുുിസ.മ
രുമകുുൾ:ടി.ടി.ലോയതുീ
ൻലോയ,ആർ.പി. അ
ഷറ്ഫു (ലചേനപും നപുഭാ
കരവിോസം എൽപി
സക്ുൾഅധയുാപകൻ),
അബുുുൾഗഫുർ(ഖതുു
ർ),ഷറീനപറമുുതു്ു.സ
ലോദരങുുൾ: സസന
ബ,ഫാതുുിമുുയ,ുആയി
ശ,ആമിന,നഫീസ,മറി
യാബിമായനാട.ു

കോസ
വടകുുാലചുുരി: ആറുുനതു
തേലുകുടുുുർപലരതനാ
യഅലുതുണിയുലടഭാ
രയുലോസ(86)അതുുരി
ചുുു.സംസക്ാരംനടതുുി.
മകുുൾ:ഔലസഫ,ുേിസി,
ലൊമസ,്ജാൻസി.മരുമ
കുുൾ:േിസി,ലോണി,ഷ
ൻസി,ലോണസണ.

മുഹമുുദുകുഞു്ു
തിരുവനതുുപുരം: കേ
യപുരംസലങുുതതുുിലേ
അലതുുവാസി മുഹമുുദു
കുഞു്ു(81)അതുുരിചുുു.
ലോടുുാരകുുരലോേീസി
ലുുു ശുപാർശനപുകാരം
ലോടുുാരകുുരയിലംുപരി
സരനപുലദശതുുുംഅേ
ഞുുുനടകുുുകയായിരു
നുു ലോടുുാരകുുര  ലോ
യകുയിൽ വീടുുിൽമുഹ
മുുദകുുുുഞുുിലന 2019
ലഫനബുുവരിയിൽഎസ്
ജിലോലെജുനപുിൻസിപുു
ലംുകുടുുികളംുലചർനുുു
ആനശുയയിൽ എതുുി
കുുുകയായിരുനുുു. മുത
ലദഹം താലുകുു്ആശു
പനതുിലോർചുുറിയിൽ.കു
ടുതൽ വിവരങുുൾകുു്
ബനുുലപുുടുക-
9447798963

എ.ടി.ചാകകുു
തിരുവലുു: വളുുംകുെം
അരീകുുര എ.ടി. ചാ
ലുകു (90) അതുുരിചുുു.
സംസക്ാരംഇനുു്സവ
കിടുു് 3നു വളുുംകുെം
ലസു്ുുലമരീസ്കനുാനാ
യബലഥൽപളുുിലസമി
ലതുുരിയിൽ.ഭാരയു:ലമരി
കുുുടുുി,എടതവുആഞുുി
േിമുടുുിൽകുടംുബാംഗം.
മകുുൾ:ഷാജി,ലോസൻ.
മരുമകുുൾ: മറിയാമുു,
ബിനി.

റാകഹൽ
ലചനുുിതുുേ: തുലപുുരു
നുുുറ പടിഞുുാലറവഴി
കുടുതുുയിൽ ലോഹ
നുുാൻ തങുുചുുലുുു ഭാരയു
റാലഹൽ (75) അതുുരി
ചുുു. സംസക്ാരം ഇനുു്
രാവിലേ 11നു ലസുു്ു
ലോർജു ലോലറബു യാ
ലുകുബായപളുുിയിൽ.
മകുുൾ:അചുുൻകുഞുു്,
േീോമുു,ലോനചുുൻ,ലോ
െി,പലരതയായലോനി.
മരുമകുുൾ:കുഞുുുലോ
ൾമാതയു,ുലോെമുു,ലോ
ശി,ഷാജി.

കരുണാകരനൊയർ
അങുുമാേി:വടലകുുകിട
ങുുുർഅറയകുുുമുതുുാടു്ു
കരുണാകരൻ നായർ
(95) അതുുരിചുുു. നായ
ലതുുടുപാേകുുാടുുുകാവു
മുൻലവെിചുുപുുാടുആയി
രുനുുു.സംസക്ാരംനട
തുുി. മകുുൾ:അലോകു
കുമാർ,രാലഗഷ്കുമാർ,
സജീവുകുമാർ.മരുമകുു
ൾ:ഇനുുിര,പുഷപ്(തുറ
വുർ പചുുായതുു് മുൻ
അംഗം),ഷീജ.

കോർജു
ചാേകുുുടി:കാതികുുുടം
ലതകുുുംതേ പളുുതുുു
കാടുുിൽഔലസപുുിലുുുമ
കൻലോർജു(75)അതുു
രിചുുു.ഭാരയു:ലസേിന.മ
കുുൾ: സഷനി, ലഷറി,
ഷിലോ, ഷിലോ. മരുമ
കുുൾ: അഗസുുുുിൻ, ജു
ഡി,ലോെി,നിഷ.

സി.സുധാകരന
മുഹമുു: വടകുുനാരയുാടു
തകിടി ലവെി (എടുുു ക
ടുുതുുിൽ)സി.സുധാക
രൻ (82) അതുുരിചുുു.
സംസക്ാരംഇനു്ുരാവി
ലേ 10നു വീടുുുവെപുുിൽ.
പുനുുനപുവയോർസമര
ലസനാനി പലരതനായ
ലചലുുപുുൻമുപുുലുുു മക
നാണ.ുഭാരയു:രമണി.മ
കുുൾ:ബാബ,ുഷാജി,മി
നി.മരുമകുുൾ:അമുുിെി,
സഷനി,കുഞുുുലോൻ.

പക.രാരേ
മുഹമുു: പുനുുനപു വയ
ോർ സമര ലസനാനി
യംുകേവുർസഹകര
ണബാങുു് നപുസിഡനുുുു
മായിരുനുു കേവുർ ത
യുുിൽവീടുുിൽപലരതനാ
യആർ.തങുുപുുലുുുഭാ
രയുലക.ശാരദ(90)അ
തുുരിചുുു.സംസക്ാരംഇ
നുു്രാവിലേ11.30നുവീ
ടുുുവെപുുിൽ.മകുുൾ:ആ
നനുുാമുുാൾ,വി.ടി.അജ
യകുമാർ (കേവുർസ
ഹകരണബാങുു് നപുസി
ഡുു്ു).ടി.ടി.അജിതകുു
മാർ,എസ.്സിനുുു,എ
സ.് ബിനുുു. മരുമകുുൾ:
ലോനുുപുുൻ,സുഗനുുി,
ജുേി, മലോഹരൻ,രാ
ലജഷ.്

കോസമുു
ലചർതുുേ: പടുുണകുുാടു
നഗുാമപചുുായതുു് പതി
നചുുാം വാർഡു ലവടുു
യകുുുൽചകുുുപറമുുിൽ
(നാനാടുു്) പലരതനായ
കുരയുാലുകുസിലുുു ഭാ
രയുലോസമുു(89)അതുു
രിചുുു. സംസക്ാരം നട
തുുി.മകുുൾ:എനബുഹാം,
റീതുുമുു,ലറജി.മരുമകുു
ൾ: ലനുതസയുാമുു,ലോനുു
പുുൻ,കുരയുാലകുുസ്(പാ
പുുചുുൻ).

േറിയം
മഞുുനപു: പി ആൻഡു
പി നഗറിൽകരുമതുുി
പലരതനായഔലസപുുി
ലുുു ഭാരയു മറിയം (92)
അതുുരിചുുു. സംസക്ാ
രംനടതുുി.മകുുൾുു:ലനുത
സയുാമുു,പൗലോസ,്ആ
ഗസത്ി, ലദവസികുുുടുുി,
ലമരി,ലജാണുുസൻുു.മരു
മകുുൾുു: പലരതനായ
ലതറുുയിൽുു ലജാസ് (ലമ
യകുുുാട)ു, അനുുംകുടുുി,
ലമരി,േിസി,ലപരിയപുുാ
ടൻുു ലപാെചുുൻുു (നടുവ
ടുും),േിസി.

ചശദുുുന
കാൊടുുിതുുാഴം: ഗവ.
ലമഡികുുൽലോലെജുറി
ടുു. ജുനിയർ ോബു അ
സിസുുുുുു്ു താഴലതുു ക
ടുുിയിൽ ചനനുുുൻ (84)
അതുുരിചുുു. ഭാരയു:പലര
തയായഎം. ലോജ. മ
കുുൾ:സുനിൽ കുമാർ
(ഓവർസിയർ, ജേലസ
ചന വകുപുു്, ലവസുു്ുുഹി
ൽ),സുനിതകുമാരി(ഗു
ജറാതുുിവിദയുാേയം).മ
രുമകുുൾ:ജിഷി,പലരത
നായഹരിദാസ.്

കൊഹെനുു
സവപുുിൻുു:ഞാറയകുുുൽുു
പലരതനായ മണപുുുറ
തുു്ലവോയുധലുുുമക
ൻുു ലോഹനൻുു (74)അ
തുുരിചുുു.ഭാരയു:രാജമുു.മ
കുുൾുു:രാലജഷ,്സഷലേ
ഷ.്മരുമകുുൾുു:നിത,സി
ൻുുനഡുേ.

കോർജു
ചാേകുുുടി:ലോർതു്ുചാ
േകുുുടികുതുുാപുുിളുുിപ
റമുു് മാനുവേിലുുു മക
ൻ ലോർജു (രാജ-ു62)
അതുുരിചുുു.സംസക്ാരം
ഇനുു് രാവിലേ 10.30നു 
ചാേകുുുടി തിരുകുടംു
ബ േതുുീൻ ലദവാേയ
തുുിൽ.ഭാരയു:േിസി.മകുു
ൾ: സിജി, ജിസി. മരുമ
കുുൾ:ബാബ,ുലോസ.്

ഹിേ
മലചുുരി: പുൽുുപുുറുു കെ
തുുുംപടിയിൽുുതാഴതുുു
വീടുുിൽുു മണികണഠുൻുു
(ലപരിതുുൽുുമണുുലോെി
ലടകുനികു അധയുാപക
ൻുു)ലക.ബി.നശുീജ(പുലുുു
ർുു ജിയുപിസ്കുൾുുഅ
ധയുാപിക)ദമുുതികളുലട
മകൾുുഹിമ(18)അതുുരി
ചുുു.  ലോടുുയംപാോയി
ൽുുഎൻുുനടുൻുുസ് ലോചുുി
ങുവിദയുാർഥിനിയായിരു
നുുു. സലോദരങുുൾുു:
അഭിജിതു്ു,ആദിതയുകു
ഷണ്ൻുു.

പൊയതുീനമുസ്േിയാർ
തിരുരങുുാടി:പുകയുർ
ലോറുുാണിലേകാവുങുു
ൽ ലോയുതീൻ മുസ്േി
യാർ(85)അതുുരിചുുു.നീ
ടുു 62 വർഷം ലോറുുാ
ണിൽ തർബിയുുതുുുൽ
ഔോദുമദുസയിൽഅ
ധയുാപകനായിരുനുുു.ഭാ
രയു:പാതുുുമുുഹജുുുമുു.
മകുുൾ:മുഹമുുദേി,അ
യുബുഅഹ്സനി, ലോ
യുതീൻകുടുുി, നിസാർ,
ആഇശകുുുടുുി, ഹാജറ,
മാശിതവു,സറഹാനതുു്.
മരുമകുുൾ:ഹസൻകുടുുി
പടികുുൽ, മുഹമുുദേി
ബാഖവിപറമുുിൽപീടി
ക,അബുുുൾഅസീസ്മു
നുുിയുർ,ഹബീബുപുതി
യതുപുറായ, ആഇശാ
ബീവി പുകയുർ, ജു
സവരിയ ലവെിമുകുു്.
ഫാതുുിമ,ഹബീബ.

ആേിെ
ലോവുർ:ലോെപുുുറതു്ു
പടികുുൽ പലരതനായ
ലോയതീൻ ലോയുലട
ഭാരയുആമിന(84)അതുു
രിചുുു.മകുുൾ:പരതനായ
അബുബകുുർ,അയിശ,
സഫിയ.

രങുുരനൊരായണന
കുതുുാടുുുകുെം: ഒേിയ
പുുുറം മുലുടുകടുുതുുി
ൽശങുുരൻനാരായണ
ൻ(87)അതുുരിചുുു.സം
സക്ാരംഇനുു്രാവിലേ
10ന.ുഭാരയു:മുെകുുുെംഇ
േവനാപറമുുിൽകൗസ
േയു.മകുുൾ:ലോപിദാസ,്
ബാബ,ുസജീവൻ,രാജീ
വ,ുസലുതുഷ,്സുജലോ
ൾ.മരുമകുുൾ:േത,ഗീത,
സിനുുു,അമുുിെി,സസ
നി,സുശീൽകുമാർ.

േകു്ുേികുടുുിയമുു
വടകുുാലചുുരി: ലവങുുി
േിലശുുരികാവുങുുൽപ
ലരതനായവിദയുാസാഗര
പണികുുരുലടഭാരയുഅ
മുുേപുുാടുു് േഷുു്മികുടുുി
യമുു(84,റിടുു.ലഹഡമുി
സന്ടുസ്ലസുു്ുലൊമസ്
യുപി സക്ുൾ പുേിയ
നുുുർ)അതുുരിചുുു.മകുു
ൾ:രാംദാസ,്രതി.മരുമ
കുുൾ:നെിനി,രാജലോ
പാൽ.

ൊരായണന
കുതുുാടുുുകുെം: പാേ
കുുുഴനിരലപുുൽനാരായ
ണൻ (71) അതുുരിചുുു.
സംസക്ാരംഇനു്ുരാവി
ലേ 11.30നു വീടുുുവെപുുി
ൽ.ഭാരയു:തടതുുിൽതങുു
മുു.മകുുൾമിനി,നപുകാ
ശ,ുരാലജഷ.്മരുമകുുൾ:
ലോയി,േത,ഷിജി.

പതുുാവതിയമുു
ലനമം: ഇടയലുകുാുടു കു
ടുുറകുുാടുവീടുുിൽുുപതുുാ
വതിയമുു (74)അതുുരി
ചുുു.മകുുൾുു:പി.വിജയകു
മാരി, പി. നശുീലദവി, പി. 
നശുീകേ, എം. സുനി
ൽുുകുമാർുു.മരുമകുുൾുു:ജ
യചനനുുുൻുു, ലഗാപാേകു
ഷണ്ൻുു,ലദവകുമാർ,ുകു
മാരിഷീജ.

ഔകസഫു
കുനുുതുുങുുാടി:ലോവി
ൽുു ലോഡിൽുുചിറയതുു്
ഔലസഫു(87)അതുുരി
ചുുു.സംസക്ാരംനടതുുി.
ഭാരയു: പലരതയായ എ
ൽുുസി.മകുുൾുു:േിസി,സ
ണുുി, ലോണുുസൻുു, ബാ
ബ.ു മരുമകുുൾുു: ലൊമ
സ,്ഷീന,ഷീബ,ലടസി.

സതയുഭാേ
മുഹമുു: മാരാരികുുുെം
വടകുു് പചുുായതുു് മു
നുുാം വാർഡു  കാവര
തുുിലവെിയിൽപലരത
നായ രാജപുുലുുു ഭാരയു
സതയുഭാമ(83)അതുുരി
ചുുു. മകുുൾ: വിജയമുു,
നപുസനുു, മായാലദവി,
സഷേജ,ലരണുക,മജീ
നനുുു, ദിനകരൻ (ഉണുുി),
സിനിലോൾ, വി.ആർ.
ദിലനശു(സിപിഎംലച
തുുി ലോകുുൽ കമുുറുുി
അംഗം, കണിചുുുകുെ
ങുുരസഹകരണബാങുു്
നപുസിഡുു്ു).മരുമകുുൾ:
ഉഷ, വാസ,ു ലോഹന
ൻ,ലോപാേകുഷണ്ൻ,
ഹരിദാസ.്

സുെിൽ
തുറവുർ:കുതുുിയലൊ
ടു പചുുായതുു് പതുുാം
വാർഡിൽ ലോലുുലശുുരി
വീടുുിൽസുനിൽ(40)അ
തുുരിചുുു.സംസക്ാരംന
ടതുുി.അമുു:പങുുജാഷുുി
തങുുപുുൻ.ഭാരയു:മായ.സ
ലോദരി:സഷേ.

പാർതുുസാരഥി
പുണിതുുുറ: ഗാനുുി
സക്വുയർകലണുുകടവീ
ടുുിൽപുഷപ്ാേയതുുിൽ
പാർതുുസാരഥി(69)അ
തുുരിചുുു. കസുുുുംസ് റിടുു.
അഡമുിനിസല്നുടറുുീവുഓ
ഫീസറായിരുനുുു. സം
സക്ാരംഇനുു്രാവിലേ
11നുതുപുുുണിതുുുറശമു
ശാനതുുിൽ. ഭാരയു:ബാ
േചനനുുുിക.മകൻ:രുലപ
ഷ.്

അേകോ
കുണുുുർുു:പലരതനായപാ
റാലശുുരിചീകുുുടുുിയുലടഭാ
രയുഅമലോ(84)അതുുരി
ചുുു.സംസക്ാരംനടതുുി.
മകുുൾുു:ഷീേ,ലജാസ,്ലോ
നപുുൻുു,ആനി,ലമരി,ലജ
സി, ോേി, ഷാജി, സുുുുാ
ൻുുസി. മരുമകുുൾുു: ലജാ
ണുു,ഷാുുുി,പഗരതയായ
ലജസി, ഡിലകുാുസ,് മാ
തയു,ുലസവയുർുു,പൗലോസ,്
സിനുുു,സനുുുയ.

ആേിെ
കുനുുമംഗേം:കാരനുുുർുു
പലരതനായതോനുർുുമ
മുുദു ലോയയുലട ഭാരയു
ഇടകുുുനിആമിന (80)
അതുുരിചുുു. മകുുൾുു: ടി. 
അബുുുളുുലോയ(സബു
ഇൻുുസല്പകറുുുർുു ഒഫു
ലോേീസ,്എആർുുകയുാ
മുു് ലോഴിലുകുട)ു, സി. 
അബുുുൾ ഗഫുർുു (സവ
സ്നപുസിഡു്ുുകുനുുമംഗ
േം പചുുായതുു് മുസ്
േിം േീഗു കമുുിറുുി), ഫാ
തുുിമ. മരുമകുുൾുു: സു
സബദ,ഷഹർുുബാൻുുഗ
ഫുർുു(മുൻുുലമമുുർുുകുനുു
മംഗേം നഗുാമപചുുായ
തുു്), പലരതനായ അ
ബുുുളുുലോയ (ലപരുമ
ണുു).

േറിയാമുുകോേസ്
ലകാലുും: കരവാളുർ
ലോയിപുുുറതുു് വീടുുിൽ
ലക.പി.ലൊമസിലുുുഭാ
രയു മറിയാമുു ലൊമസ്
(93) അതുുരിചുുു. സം
സക്ാരംനാലെസവകി
ടുു്4നുകരവാളുർബലഥ
ൽ മാർലുതുമ പളുുി
ലസമിലുതുരിയിൽ. പ
ലരതകുറിയനുുുർ വട
ലകുുതുു്കുടംുബാംഗമാ
ണ.ുമകുുൾ:രമണിലോ
ശി ലൊപുുിൽ, പലരത
നായ അഡവു. ഫിേിപുു്
ലക. ലൊമസ് (ആർഎ
സപ്ിമുൻജിലുുാലസനകു
ടുുറി),ലജകുുബുലക.ലൊ
മസ്(രചുുൻ,മുൻമാർ
ലുതുമസഭകൗണസി
ൽ ലമമുുർ), സലോഷ്
ലൊമസ് (ഇതുുുയൻ എ
കസുന്പുസ്ലോഴിലുകുടു
എഡിഷൻമുൻ ലമധാ
വി).മരുമകുുൾ:ലോശി
ടി. സനനാൻ (ലൊപുുി
ൽ, മാലവേികുുര കു
സവറുു് എയർസവസ,്
മുൻചീഫുലമയിുുുനൻ
സ്എൻജിനീയർ),പലര
തയായകുമാരിഫിേിപുു്
(ലതകുുുംപുറതുു് ലോ
തമംഗേം),സുജലജകുു
ബു (റിടുു. ലഹഡമുിസന്ടു
സ്എഎംഎംഎചുു്എസ്
കരവാളുർ മുെമുടുുിൽ
ചടയമംഗേം), ആനി
ലൊമസ് (ലമടയിൽ
ലോലുും, എൻഐഒഎ
സ് ലമധാവി, ഇതുുുയൻ
സക്ുൾമസക്റുു്).

കുറുമുു
അയുുമുുുഴ:അയുുമുുുഴഉ
പുുുകലുുിൽുുകുമുുെതു്ുവീ
ടുുിൽുു പലരതനായ ലക.
എ.പളുുിയുലടഭാരയുകു
റുമുു (84) അതുുരിചുുു.
സംസക്ാരംഇനു്ുരാവി
ലേ10നുമുകുുനുുുർുുശാ
തുുിവനം ശമുശാനതുുി
ൽുു. തുറവുരിൽുു ചിറ
യകുുുൽുുകുടംുബാംഗം.മ
കുുൾുു:കുഞുുപുുൻുു,രാജ
ൻുു,അശവുതിചനനുുുൻുു.മരു
മകുുൾുു:ഉഷ,ലോഭന,ച
നനുുുൻ.

ശരുീകേവി
ലവളുുിമാടികുുുനുു് എ
ൻുുജിഒ കവുാർുുലടുുഴസു:് പ
ലരതനായ ഇരിയാമുുറ
മുുതുു്നാരായണൻുുനാ
യരുലടയംുപലരതയായ
വടുവതുുടതു്ുമീനാഷുുി
അമുുയുലടയംു മകൾുു
നശുീലദവി (62) അതുുരി
ചുുു. ഭർുുതുുാവ:ു ലവണു
ലഗാപാൽുു.സലഹാദരങുു
ൾുു:പതുുിനി,പലരതനാ
യരവീനനുുുൻുു,ബാേചനനുുു
ൻുു (ഇതുുുയൻുു ലകാഫി
ഹൗസ)്,തങുുമണി,ഗീത.

കേരി
കുതുുാടുുുകുെം:ഇടയാർുു
ലതകുുുംകാടുുിൽുു പലരത
നായടി.പി.കുരയുാലകുാു
സിലുുുഭാരയുലമരി(65)
അതുുരിചുുു.ലചാരകുുുഴി
ചിറപുുാടുു് കുടംുബാംഗം.
സംസക്ാരംഇനുു്സവ
കിടു്ു3നുഇടപുുാൾുുലസു്ുു
ലമരീസ് യാലകുാുബായ
സുറിയാനിപളുുിയിൽുു.
മകുുൾുു:ഷാജി(ഗുഡവുിൽുു
എുുുർുുസനുപസസ് ലച
സനു)ു, സജി (സുപുുർുു
ലടായസു,് എറണാകു
െം).മരുമകുുൾുു:സിമി,േി
ഷ.

യാകകുുബു
മുലുുലശുുരി: ലപരുമാടൻ
യാലുകുബു (75)അതുു
രിചുുു. സംസക്ാരം നട
തുുി. ഭാരയു: ലോസമുു. മ
കുുൾ:ലോയ,ുറിജി.മരുമ
കുുൾ:ലോണിയ,അഭി.

പെനുുസിൽുു
സവപുുിൻുു:എെങുുുനുുപുുു
ഴഇലുുികുുൽുുപലരതനാ
യലോസഫുഡികുുുഞുു
യുലട മകൻുു ലഡൻുുസി
ൽുു(65)അതുുരിചുുു.സം
സ്കാരംഇനുു്രാവിലേ
11നുലപരുമുുിളുുിതിരു
കുടംുബലദവാേയലസ
മിലതുുരിയിൽുു.ഭാരയു:നടുീ
സ.മകുുൾുു:ലറകുസണുു,
ലറമിത,റിൻുുസൻുു.മരുമ
കൻുു: ലജബിൻുു നഫുാ
ൻുുസിസ.്
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ബൈക്്്ഇടിച്്്വലോധികൻമരിച്്്
മാലവേികുുര: സബ
കു്ുഇടിചു്ുവലോധിക
ൻമരിചുുു.എആർജം
കുഷൻ ലോഡിൽ ടീ 
ലോപു്ുനടതുുുനുുപു
നുുമുടുചിറലമൽവീടുുി
ൽ സി.ജി. കുടുുപുുൻ
(67)ആണു മരിചുുത.ു
ഇനുുലേ രാവിലേ
5.30നുപുനുുമുടുജംകു

ഷനിോയിരുനുുുഅ
പകടം. കടയിലേകുു്
നടനുുു വരികയായി
രുനുു കുടുുപുുലന പി
നുുിൽ നിനുു് വനുു
സബകുു് ഇടികുുുക
യായിരുനുുു. ലോേീ
സ്സുുേതുു്എതുുി
കുടുുപുുലനജിലുുാആ
ശുപനതുിയിൽഎതുുി

ലചുുങുുിലംുമരികുുുക
യായിരുനുുു. സം
സക്ാരംഇനു്ുസവ
കിടുു്4നുവീടുുുവെപുുി
ൽ.ഭാരയു:ഇനുുിര. മ
കുുൾ:ബിനിഷ,്അ
നീഷ.്

ജയിലജീവനക്്ാരൻജീവയൊടക്്്ിയനിലയില
തിരുവനതുുപുരം: പുജപുുുര
ലസൻനടുൽജയിൽഡിഐജി
ഓഫിസിലേ ജീവനകുുാരലന
തുങുുിമരിചുുനിേയിൽകലടുു
തുുി.ലോലുുംശാസത്ാംലോടുു
സവുലദശിയംുഅസിസുുുുുു്ുസു
നപുടുു്ലനുഗഡുലസകുുൻഡുജീ

വനകുുാരനുമായഎ.സുലരഷ്
കുമാറിലനയാണു ജയിേിനു
സമീപലതുുകലഫറുുീരിയലോ
ടുലചർനുുുളുുഗാർഡുറുമിൽ
തുങുുിമരിചുുനിേയിൽകലടുു
തുുിയത.ു ഇനുുലേ രാവിലേ
ഡയുുടുുിലകുുതുുിയ ജീവനകുുാ

രാണുമുതലദഹംകടുുത.ുനശുീ
ലദവിയാണു ഭാരയു. പുജപുുുര
ലോേീസ് ലമൽനടപടികൾ
സവുീകരിചുുു മുതലദഹം ലോ
സുു്ുുലോർടുുതുുിനായിതിരുവന
തുുപുരംലമഡികുുൽലോലെ
ജുആശുപനതുിയിലേകുുുമാറുുി.

വിദയ്ാർഥിനിയയമരിച്്നിലയിലകയട്്ത്്ി
കുനുുംകുെം: എൻജിനീയറി
ങുവിദയുാർഥിനിലയവീടിനുസ
മീപലതുുഒഴിഞുുപറമുുിലേ
കിണറുുിൽുുദുരുഹസാഹചരയു
തുുിൽുുമരിചുുനിേയിൽുുകലടുു
തുുി. പഴുനുുാന കെരികുുൽുു
വീടുുിൽുുആതുുദാസൻുു-ഷീേദ
മുുതികളുലട ഏകമകൾുു അ
ഷുുയ(23)ആണുമരിചുുത.ു
ആതുുഹതയുയാലണനുുാണു
നപുാഥമിക നിഗമനം. തിങുുൊ
ഴചുഏലറസവകിയിടുുുംലോ

ലെജിൽുുനിനുുുംതിരിലചുുതുുാ
തിരുനുുലൊലട വീടുുുകാരംു
നാടുുുകാരംുതിരചുുിൽുുനടതുുു
കയായിരുനുുു.ഇതിനിടയിൽുു
രാനതുി ഒൻുുപതരലോലട ആ
ലൊഴിഞുുപറമുുിലേകിണറുുി
ോണുമുതലദഹംകലടുുതുുി
യത.ുതിരചുുിേിൽുുഈകിണറി
നുസമീപംബാഗംുലചരിപുുും
കലടുുതുുുകയായിരുനുുു.
വിവരമറിലുഞുതുുിയകു
നുുംകുെംഫയർുുലോഴുസ്മുത

ലദഹംപുറലതുുടുതുുു.പിനുുീ
ടു താലുകുു് ആശുപനതുി ലോ
ർുുചുുറിയിലേകുു്മാറുുി.ലവളുുറ
കുുാടുലതജസ്എൻജിനീയറി
ങുലോലേജുബിലടകുവിദയുാർ
ഥിനിയായിരുനുുു. കുനുുംകു
െംലോേീസ്ലമൽുുനടപടികൾുു
സവുീകരിചുുു.ലോസു്ുുുലോർുുടുുതുുി
നുലശഷംമുതലദഹംവീടുുിൽുു
ലോതുദർുുശനതുുിനുവചുുലശ
ഷംലചറുതുുിരുതുുിയിൽുുസം
സ്കരിചുുു.

അപകടത്്ിൽപര്ലക്്റ്്്
ചികിത്്യിലായിര്ന്്ആള്്മരിച്്്
ലചനുുിതുുേ: സബ
കു്ുസവദയുുതതുണി
േിടിചുു്പരിലകുുറുു്ചി
കിതുുയിോയിരുനുു
യാൾുുമരിചുുു.ലചനുുി
തുുേ പചുുായതുു്
തുലപുുരുനുുുറഒനുുാം
വാർുുഡിൽുുഉമാമാധ
വിയിൽുു താരാനാഥു
(54)ആണുമരിചുുത.ു
സംസക്ാരം ഇനുു്
സവകിടുു്4.30നുവീടുുു
വെപുുിൽുു.
സിപിഐ എം വ
ളുുാംകടവു നബുാചുു്
ലസനകുടുുറിയംു,ബാേ
സംഘം ലമഖേ ക
ണുുവീനറംു, വിമുകുു

ഭടനുമായിരുനുുു. തി
ങുുൊഴചുരാനതുി7.30ഓ
ലട തുലപുുരുനുുുറ
ലഷുുനതുജംകുഷനുവട
കുുുവശതുുായിരുനുുു
അപകടം. കടയിൽുു

നിനുുും സാധനങുു
ളുമായി സബകുുിൽുു
വനുുഇലദുുഹംഎതി
ലര വനുു ആംബുേ
ൻുുസിനു സസഡു
ലോടുകുുുനുുതിനി
ലടലതരുവുനായകു
റുലകചാടുകയംുനി
യനതുുുണംവിടുുസബ
കുു് സമീപതുുുളുു
സവദയുുതതുണിേിടി
കുുുകയുമായിരുനുുു.
അപകടതുുിൽത
േയകുുു്സാരമായിപ
രുലകുുറുുഇയാലെനാ
ടുുുകാരാണു പരുമേ
സവുകാരയുാശുപനതുിയി
ൽുുഎതുുിചുുത.ു നപുാഥ

മികചികിതുുനൽുുകി
യ ലശഷം പുഷപ്ഗി
രിസവുകാരയുആശുപ
നതുിയിലേകുു്മാറുുി.ഇ
നുുലേസവകിടുു് 4 മ
ണിലോലടയായിരു
നുുു മരണം. ഭാരയു: ഉ
മാതാരാനാഥു(സിപി
ഐഎംവളുുാംകടവു
നബുാചുു്അംഗം, ലച
നുുിതുുേ പചുുായ
തുുംഗം).മകുുൾുു:ലോ
നാഥ,ുജീനാതാരാനാ
ഥു(എസഎ്ഫഐുജി
ലുുാ കമുുിറുുി അംഗം,
ഡിസവഎഫുഐമാ
നുുാർുുലലുുകു്ുകമുുിറുുി
ലോയിു്ുുലസനകുടുുറി).

ലോത്്ിന്്്ക്ലത്്റ്്്
ഗ്ഹനാഥൻ്്മരിച്്്
ഒലുുുർുു:സതകുുാടുുുലശുു
രിയിൽുു ലോതുുിലുുു
കുലതുുറുു് ഒരാൾുു മരി
ചുുു. സതകുുാടുുുലശുുരി
ലവളുലതുുടതുു് മാേ
തിഅമുുയുലടയംുമാ
ധവലുുുയംു മകൻുു
സുനിൽുുകുമാർുു (45)
ആണുമരിചുുത.ുതിങുു

ൊഴചു സവകിടുു് അ
ചുു് മണിലോലടയാ
യിരുനുുു സംഭവം.
സതകുുാടുുുലശുുരി ക
ളുു്ഷാപുുിനുസമീപം
പാടതുു് ലകടുുിയിരു
നുുലോതുുാണുഇയാ
ലെ കുതുുിയത.ു ഉട
ലന തുശുരിലേ ജു

ബിേിമിഷൻുുആശു
പനതുിയിൽുു എതുുി
ലചുുങുുിലംുമരികുുുക
യായിരുനുുു. സം
സക്ാരംനടതുുി.ഭാ
രയു:ജയ.മകുുൾുു:ആ
ധിതയുൻുു,അഭിറാം.ഏ
കസലോദരൻുു:സുഗ
തൻുു.പലരതൻുുഇേകു നടുീഷയുനായിരുനുുു.

ഒഴുകുുിൽപപുുടു്ുയുവാവിപെകാണാതായി
ലോതമംഗേം: വടാ
ടുുുപാറപേവൻപടി
പുഴയിൽഒഴുകുുിൽ
ലപുുടുു് യുവാവിലന
കാണാതായി. വടാ
ടുുുപാറനഗുൗടുു്ജംകു
ഷനിൽവീടികുുുലനുു
ൽ ബാബുവിലുുു മ
കൻ അനീഷിലന
യാണു (37 കാണാ
തായത.ു
കുടുുമുുുഴപചുുായ
തുുിലേവടാടുുുപാറപ
േവൻപടിപുഴയിൽ കുെികുുാൻഇറങുുിയ

അനീഷ് ഒഴുകുുിൽ
ലപുുടുകയായിരുനുുു
ലവനുുാണുനപുാഥമിക
നിഗമനം.
വനതുുിലോടുലചർ
നു്ുഒഴുകുനുുഈപു
ഴയിൽനിരവധിതവ
ണ ആളുകൾ ഒഴു
കുുിൽലപുുടുുിടുുുടുു്. വ
നംവകുപുു്നിലോധ
നം ഏർലപുുടുതുുിയ
സുുേമാണിത.ു ഇനുു
ലേസവകിടുു്4മണി
ലോലട കാണാതായ

അനീഷിനുലവടുുിഫ
യർലോഴസുംു, നാടുുു
കാരംുപുഴയിൽതിര
ചുുിൽ നടതുുി. ശകുു
മായ അടിലോഴുകുു്
ഉളുുതിനാൽഎനതുദു
രം ഒഴുകിലപുുലയനുു്
കുതയുമായികണകുുാ
കുുാൻ കഴിയിലുു. സ
നുുുയലോലടതിരചുുിൽ
നിർതുുി.
ലവൽഡിങു ലൊഴി
ോെിയായ അനീഷ്
അവിവാഹിതനാണ.ു

മധയ്വയസ്കൻമ്ങ്്ിമരിച്്നിലയില്്
ഒലുുുർുു: മധയുവയസ്ക
ലന മണേിപുഴയിൽുു
മുങുുിമരിചുുനിേയിൽുു
കലടുുതുുി. അലചുു
രിആയുർുുധാരകു്ുസ
മീപംകുരുതുകുെങുു
ര കുെ അലുതുണി
യുലടമകൻുുലജയുസ
ൻുു (53)ആണുമരിചുു
ത.ു
ഇനുുലേരാവിലേ
പുഴയിൽുുലൊണിയി

ൽുു ലോകുനുുയാൊ
ണു മടവാകുുര ഭാഗ
തുു് ലവചുു് മതലദഹം
കടുുത.ുഉടലനനാടുുു
കാലരവിവരംഅറി
യിചു്ുപുതുകുുാടുലോ
േീസംു ഫയർുുലോഴു
സംു എതുുി മുതലദ
ഹംപുലതുുടുതുുു.മു
തലദഹതുുിനുരടു്ുദി
വസലതുു പഴകുുമു
ളുുാതായിപറയുനുുു.

അലചുുരിയിൽുുനി
നുുുംബനുുുകുുൾുുഎ
തുുിമുതലദഹംതിരി
ചുുറിഞുുു. സംസ്കാ
രം ഇനുു് രാവിലേ
10നു മരിയാപുരം
ലസുു്ുലോണുുലോ
സ്ലകുുപളുുിലസമി
ലതുുരിയിൽുു. അമുു:
ലോചുുുലനുതസയു. സ
ലോദരങുുൾുു:ഓമന,
ലോൾുുസണുു.

താ രാ നാ ഥു

സി. െി. ക ുടുു പുു ൻ

പെ യസു ൻ

സ ുനി ൽുുക ുമാ രുു

നിയനത്്്ണംവിട്്മിനിലോറിയിടിച്്്
പത്്്വയസ്കാരൻമരിച്്്

കരുനാഗപുുളുുി:നിയ
നതുുുണംവിടുുമിനിലോ
റിയിടിചുു്വിദയുാർഥിമ
രിചുുു.ശുരനാടുബസ
ലേൽ ഇംഗുുീഷ് മീഡി
യം സക്ുൾ നാോം
കുുാസ് വിദയുാർഥിഅ
മാൻ(10)ആണുമരി
ചുുത.ു ഇനുുലേ രാവി
ലേ10ഓലടലൊടിയു
ർസസകുുിൾ മുകുുി
നുസമീപമായിരുനുുു
അപകടം.വീടിനുസ
മീപലതുു ലോഡു
സസഡിൽകുടിനട
നുുു ലോകുകയായി
രുനുുകുടുുിയുലടലമൽ

അമിതലവഗതയിലേ
തുുിയമിനിലോറിനി
യനതുുുണം വിടുു് ഇടി
കുുുകയായിരുനുുു.
ലോറി എതിർവശ
ലതുു മതിേിൽ ഇടി
ചുുാണുനിനുുത.ുഉടൻ
തലനുു ഓടികുുുടിയ
നാടുുുകാർ കുടുുിലയ
കരുനാഗപുുളുുി താ
ലുകുുാശുപനതുിയിൽ
എതുുിലചുുങുുിലംുമരി
കുുുകയായിരുനുുു.ച
ങുുനാലശുുരി, പായി
പുുാടുു്മാറനാടുുുലതകുു
തിൽനിനുുും ലൊടി
യുർ വടകുു്, മഠതുുി

നാൽ കിഴകുുതിൽ
വാടകയകുുു് താമസി
കുുുനുു അനീഷിലുുു
യംുറുബീനയുലടയംു

മുതുുമകനാണുഅ
മാൻ. പിതാവു നട
തുുുനുു കടയിലേകുു്
നടനുുുലോകുനുുതി
നിലടയായിരുനുുുഅ
പകടം. പാരിപുുളുുി
ലമഡികുുൽ ലോലെ
ജിൽ ലോസുുുുുലോർടുു
തുുിനുലശഷംകബറ
ടകുും നടതുുി. സ
ലോദരൻ:ഹസുുാൻ.
സംഭവതുുിൽ ലോറി
സനുഡവർലോരുവഴി
സചനതുതുുിൽ നപുവീ
ണിലന കരുനാഗപുു
ളുുി ലോേീസ് അറ
സുുുുുലചയതു.ു

അ മാ ൻ

ഒഴകുുുിൽപപുടുു്ു
കാണാതായ അനീഷ്
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<അശവുതി:ഉദരമരാഗംവർധികുുും.
സാമുുതുുിക അനുഭവം കുറയംു.
വേുവസുുകൾുു പാേികുുാൻുു സാധി
കുുുകയിലുു.യാനതുോറുുികവകുുും.
<ഭരണി: ആനഗുഹസാഫേേുമുണുുാ
കംു. സനുുാനസംരകുുണതുുാൽുു
ആശവുാസമുണുുാകംു.കെയുുാതുുകു
റുുതുുിനുഅപരാധംമകൾുുകുുും.
<കാർുുതുുിക:ആതുുവിശവുാസംവർ
ധികുുും.ആനഗുഹിചുുവസത്ുവിൽപുു
ന സാധികുുും. ഭരണസംവിധാന
തുുിൽുു പുതിയ ആശയം നപുാവ
ർുുതുുികോകുുും.
<മരാഹിണി:ആരാധനാേയദർുുശ
നമതുാുകൊപുുംബനുുുഗുഹതുുിമേ
കുു്വിരുനുുുമപാകംു.വാഹനംവാ
ങുുാൻുുഏർുുപുുാടു കെയുുും.കാരേുനി
ർുുവഹണശകുുിവർധികുുും.
<േകയിരം: സാമുുതുുികസുുിതി
കേചുുകപുുടംു. ഗുരുസുുാനീയനായ
ബനുുുവികനുുു അകാേ വിമയാഗ
തുുിൽുു േമനാവിഷേം മതാനുുും. വ
ർുുഷങുുൾുുകുുുമുമു്ുവാങുുിയഭുേിയി
ൽുുഗുഹസമുചുുയംപണിയാൻുുതീരു
ോനികുുും.
<തിരുവാതിര:സുരകുുിതോയമേ
ഖയിൽുുപണംമുെകുുും.വസന്തുാഭര
ണങുുൾുുവാങുുാൻുുനപുതീകുുിചുുതിലു
പരിപണകചുുേവുഅനുഭവകപുുടംു.
േനസമനുാുഷവംുഉണുുാകംു.
<പുണർുുതം:അവധികയടുതുു്േം
ഗളകർുുമുുങുുളിൽുുപകങുുടുകുുും.വി

മദശബനുുമുളളവേുാപാരവി
പണനങുുൾുു തുെങുുുനുുതി
കനുുു നപുാഥേികെർുുചുുയിൽുുപ
കങുുടുകുുും. ഉതുുരവാദിതുുുവ
ങുുൾുു വർധികുുുനുു വിഭാഗ
തുുി മേകുു്ഉമദുോഗോറുുമുണുുാ
കംു.
<പുയുും:ദമുുതികളുകെആവ
ശേുങുുൾുുപരിഗണികുുകപുുടംു.സാമുു
തുുിക പുമരാഗതിവകവരികുുും.
സാമുുതുുികോഭംവർധികുുും.
<ആയിേേും:വിദേുാർുുതുുികൾുുകുു്ഉ
തുുാഹവംു ഉമമുുഷവംു ഉണുുാകംു.
നപുവർുുതുുനമേഖേകളിൽുുഅനുകു
േസാഹെരേുങുുൾുുവനുുുമെരംു.വി
ജുുാനനപുദോയവിഷയങുുൾുുേറുുു
ളുുവർുുകുു്പറഞുുുകകാടുകുുുനുുതി
ൽുുആതുുാഭിോനംമതാനുുും.
<േകം:കതാെിൽുുമേഖേകമളാടുബ
നുുകപുുടു്ുതുപതുിയായഅനുുരീകുും
ഉണുുാകുകയിലുു.അതേുാവശേുതുുിനു
കെം വാങുുാനിെവരംു. ബനുുുസ
ഹായതുുാൽുുഏകറുുടുതുുദൗതേുംവി
ജയിപുുികുുാൻുുസാധികുുും.
<പുരം:സേർുുപുുിചുുപദുുതികൾുുകുു്
അംഗീകാരം േഭികുുും. െർുുചുുകളംു
പരീകുുണങുുളംു സനുുിസംഭാഷ
ണവംു വിജയികുുും. സവുപനുസാ
കുുാതകുാരതുുാൽുുആതുുനിർുുവുതി
യുണുുാകംു.
<ഉനതും:ആതുുവിശവുാസംകുറയംു.
കീഴജുീവനകുുാരുകെഅബദുുങുുൾുു

തിരുതുുും. അനുെിതനപുവുതുുിക
ളിൽുുനിനുുുംപിമുുാറംു.ആശയങുു
ൾുു നപുകെോകുുാൻുു സാധികുുുകയി
ലുു.
<അതുും:കഫനീർുുമദുാുഷമരാഗങുു
ൾുുവർധികുുും.ആനഗുഹങുുൾുുനപുാവ
ർുുതുുികോകുുും.കുടംുബതുുിൽുുസവു
സുുതയംുസോധാനവംു ദാമുുതേു
സൗഖേുവംുഉണുുാകംു.
<െിതുുിര:അവേുകുുോയപണേിെ
പാെിൽുുനിനുുുംപിമുുാറണം.ആതുു
വിശവുാസംകുറയംു.സാഹസനപുവു
തുുികളിൽുുനിനുുുംപിമുുാറണം.യാ
നതുാമകുുശതുുാൽുു അസവുാസുുുേമു
ണുുാകംു.
<മൊതി:വികസനനപുവർുുതുുനങുു
ൾുുകു്ുതെസമുണുുാകംു.െർുുചുുപരാജ
യകപുുടംു.കെംകകാടുകുുരുത,ുേധേു
സുുതയകുു്ുമപാകരുത.ുഅനാവശേു
ോയിആധിവർധികുുും.
<വിശാഖം: നപുതികുേസാഹെരേു
ങുുൾുുഅകനുുുമപാകംു.വിദുരപഠ
നതുുിനു അവസരം വനുുുമെരംു.
വാഹനംോറുുിവാങുുും.പുതിയആ

ശയങുുൾുുഉദികുുും.
<അനിെം:പുതിയകതാെിേ
വസരംവനുുുമെരംു.പദുുതി
സേർുുപുുികുുാൻുു തയാറാകംു.
േംഗളകർുുമുുങുുളിൽുു പകങുുടു
കുുും.ഉതുുാഹംവർധികുുും.
<തുമകുുടുു:മദവാേയദർുുശന
തുുാൽുുആശവുാസമുണുുാകംു.

വേുവസുുകൾുു പാേികുുും. േമനാ
വധരേും വർധികുുും. പുണേുനപുവു
തുുികൾുുകു്ുമനതുതവുംനൽുുകംു.
<മുേം:ദുസുെനകൾുുേഭിചുുതിനാ
ൽുുകുടുുുകചുുവെതുുിൽുുനിനുുുംഒെി
ഞുുുോറംു.ആതുുവിശവുാസംകുറ
യംു. സമഹാദരസുഹുതു സഹായ
ഗുണമുണുുാകംു.
<പുരാെം:സംഘമനതുതവുസുുാനം
ഏകറുുടുകുുും. സവുയംഭരണാധികാ
രം േഭികുുും. വിമദശ ഉമദുോഗതുുി
നു നിയേനാനുേതി േഭികുുും. ഉ
തുുാഹംവർധികുുും.
<ഉനതുാെം:അവേുകുുോയപണേിെ
പാെിൽുു നിനുുും പിമുുാറംു.സുഹു
തുുഹായഗുണതുുാൽുു ആശവുാസം
മതാനുുും.സങുുൽപുുതുുിനനുസരിചു്ു
ഉയരാനുളുു സാഹെരേുങുുൾുു സം
ജാതമുണുുാകംു.
<തിരുമവാണം: ോതാപിതാകുുളു
കെആനഗുഹങുുൾുുസാധിപുുികുുും.ഗു
ഹനിർുുമുുാണതുുിനു ഭുേിവാങുുും.
മകുുശകരോയവിഭാഗതുുിമേകുു്ഉ
മദുോഗോറുുമുണുുാകംു.

<അവിടുും:നപുവർുുതുുനങുുൾുുകുു്ഫ
േമുണുുാകംു.സേീപനഗുണതുുാൽുു
സർുുവുുകാരേുവിജയമുണുുാകംു. സം
തുപതുിയുളുു വിഭാഗതുുിമേകുു് ഉ
മദുോഗോറുുമുണുുാകംു.
<െതയം: പുനതുപൗനതുാദികളുകെ
ആഗേനംേനസോധാനതുുിനുവ
െികയാരുകുുും.അർുുഹോയപുർുുവുുി
കസവുതുു്മരഖാപരോയിേഭികുുും.
അനശുാനുുപരിനശുേതുുാലംു അതേു
ധവുാനതുുാലംുഏകറുുടുതുുദൗതേും
വിജയിപുുികുുാൻുുസാധികുുും.
<പുമരാരുടുുാതി:നപുതീകുുിചുുോഭമു
ണുുാകയാൽുുഭുേിവിൽകുുാൻുുതയാ
റാകംു.ആരാധനാേയദർുുശനംനെ
തുുുനുുതുവെി സോധാനമുണുുാ
കംു.വസത്ുതർുുകുുംപരിഹരികുുാ
ൻുുസാധികുുും.
<ഉനതുടുുാതി:യാകതാരുകാരണവു
േിലുുാകതശനതുുകുുൾുുവർധികുുും.വി
തരണമേഖേയിൽുു സാമുുതുുിക
സുരകുുിതതവുംഉറപുുുവരുതുുും.വി
പരീതസാഹെരേുങുുകളഅതിജീവി
കുുാൻുുസാധികുുും.
<മരവതി: കതാെിൽുുമേഖേകമളാടു
ബനുുകപുുടുു്െർുുചുുകളംുയാനതുകളംു
നിഷഫ്േോകംു. വീഴെുകൾുു ഉണുുാ
വാകതസുകുുികുുണം.അനുെിത
നപുവുതുുികളിൽുുനിനുുും ഒെിഞുുു
ോറാൻുു ആതുുനപുമൊദനം ഉണുുാ
കംു.
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SB 897789
(THRISSUR)

17/03/2020

SF 387111 (THIRUVANANTHAPURAM)

ഷീബമായയ്.്,ഡരയ്ട്്്ിഡയറക്്ര്്,

SA 897789 SC 897789 SD 897789 SE 897789
SF 897789 SG 897789 SH 897789 SJ 897789
SK 897789 SL 897789 SM 897789

0567  1693 1731 3961 4361 5007 5409 5496 5499 6293
6324  7243 7837 7844 8634 8702 8795 9325

0929  2011 2135 4691 5455 5654 6238 6828 8137 8379

0171  0516 1528 2494 3023 3224 3646 3811 3889 4705
5314  5320 5855 6879 7584 7658 8559 9012

0179  0216 0297 0320 0449 1362 1692 1712 2074 2275
2761  2824 2906 2983 3105 3191 3724 3869 3893 3896
3962  4004 4062 4673 4694 4733 4918 5156 5319 5555
5557  5599 5853 6303 6451 6888 6898 7101 7589 7981
8000  8694 8855 8880 9216 9747 9832 9927

0111  0471 1005 1081 1097 1370 1578 1946 2637 2836
2910  2932 2938 3274 3891 4128 4447 4726 4728 4739
4941  5077 5186 5225 5254 5376 6027 6062 6249 6488
7077  7223 7430 7717 7791 7969 8315 8341 8483 8530
8650  8793 9078 9281 9933 

0177  0182 0244 0253 0263 0342 0495 0589 0640 0867
1155  1235 1328 1358 1440 1469 1651 1777 2068 2078
2200  2321 2322 2399 2501 2615 2635 2970 3062 3110
3129  3153 3183 3237 3353 3413 3837 3868 3976 4024
4228  4239 4473 4508 4555 4562 4696 4711 4789 4819
4872  4898 4906 4940 5201 5236 5271 5337 5408 5452
5471  5537 5559 5688 5692 5791 5793 5798 5937 5966
6046  6134 6335 6389 6408 6435 6479 6502 6522 6570
6655  6821 6840 6903 7023 7063 7300 7306 7339 7348
7399  7484 7594 7660 7672 7675 7678 7681 7816 7896
7935  7998 8016 8125 8235 8524 8554 8928 8943 9091
9238  9332 9437 9465 9490 9538 9636 9806 9845 9905

സാരസ്യതാരിഷ്്ം
സാരസേുതാമതുരസായനം

ഓർമുുശകുുിവർദുുിപുുികുുുനുുു
കടുുുികളികേപഠനവവകലുുുേ
ങുുൾോറനുുുു.
നപുായതുുിനു അനസുരിചുു്

തെിയിലംു തകുുുതുുിലംു
വേുതേുാസം വരതുുുി ശരീരം
അെകളുുുതാകുുിോറുുുനുുു.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FOR SALE

പര്ാടനറ്്്സ്്ാബക്ള
Sqft65രര്യക്്്്
തകെളത്്ില

എവിരടയം്എത്്ിച്്്
രൊടക്്്്ന്്്.

9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈ പേജിൽ
േരസ്യം

ചെയ്്ാൻ
രന്്ച്പ്ട്ക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബ്രഹ്്ബ്രീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണൻ നമ്്്തിരിപ്്ാട്

യീയയിനീട്്ി
സർുുവകോശാേയുകെവിവിധപഠനവകുപുുുക
ളിമേകു്ു(സി.എസ.്എസ)്പി.ജി/എം.കെകുഅ
ഡേുിഷനുമവണുുിയുളളനപുമവശനപരീകുുകുു്
ഓൺുുവേനായി അമപകുുികുുാനുളള അവ
സാനതീയതിോർുുചു്ു20വകരനീടുുി.വിശദവിവ
രങുുൾുുwww.admissions.keralauniversity.ac.in എ
നുുകവബവുസറുുിൽുുേഭേുോണ.ു

പ്ത്ക്്ിയരെീക്്ായീയയി
2020 ോർുുചു്ു31,ഏനപുിൽുു2തീയതികളിൽുുആ

രംഭികുുാനിരുനുുബി.എ(ആനവുൽുുസക്ീം)പാ
ർുുടു്ുമുനു്ുരണുുും,ഒനുുുംവർുുഷകേയിൻുുപരീകുു
കൾുുയഥാനകുേംഏനപുിൽുു2,7എനുുീതീയതിക
ളിൽുുനെതുുുനുുതാണ.ു2020ഏനപുിൽുുഏെികേ
സബസുിഡിയറിപരീകുുകൾുുഏനപുിൽുു27നുന
െതുുുനുുതാണ.ു

യീയയിമാറ്്ി
വിദുരവിദേുാഭേുാസവിഭാഗംഅഞുുാംകസേ

സുുുുർുുയ.ുജി(2017അഡേുിഷൻുു)അവസൻുുകേ
നുു്ു/മകസ്അനാേിസിസ്സേർുുപുുികുുുനുുതിനു
ളളതീയതിോർുുചുു്11,12ൽുുനിനുുുംോറുുിയിരി
കുുുനുുു.പുതുകുുിയതീയതിപിനുുീടുഅറിയി
കുുുനുുതാണ.ു

രെീക്്ാതകപദ്്്ം
2020 ോർുുചുു്/ഏനപുിേിൽുു നെതുുുനുു ഒനുുാം

കസേസുുുുർുുഎം.എ/എം.എസ.്സി/എം.മകാംമേ
ഴസുിൊൻുുസ്പരീകുുയുകെവെംമെബിൾുു നപു
സിദുുീകരിചുുു.ഹാൾുുെികുുറുുുകൾുുഅതതുപരീ
കുുാമകനദുുുങുുളിൽുുനിനുുുംവകപുുറുുി,ജിലുുകളി
ൽുുനിശുുയികുുകപുുടുുമകനദുുുങുുളിൽുുപരീകുുയകുു്ു
ഹാജരാകണം.  തിരുവനനുുപുരം ജിലുുയികേ
മകാമളജുകൾുുപരീകുുാമകനദുുുോയികതരകഞുു
ടുതുുവിദേുാർുുതുുികൾുുഎം.ജിമകാമളജ,ുതിരുവ
നനുുപുരതുുും,കകാലുുംപതുുനംതിടുുജിലുുകളി
കേവിദേുാർുുതുുികൾുുെി.കക.എം.ആർുുടസു്ആനു്ുു
സയൻുുസ്മകാമളജ,ുകകാലുുതുുുംആേപുുുെജി
ലുുയികേ വിദേുാർുുതുുികൾുു എസ.്ഡി.മകാമളജ,ു
ആേപുുുെയിലംുപരീകുുഎഴുമതണുുതാണ.ുവി
ശദവിവരങുുൾുുകവബവുസറുുിൽുു.

രെീക്്ാഫലം
2019 ജുണിൽുുനെതുുിയനാോംകസേസുുുുർുു

ബി.എ.എസ.്എൽുു.പി (സി.ബി.സി.എസ.്എസ്
സന്െുീം)ഡിനഗുിപരീകുുാഫേംനപുസിദുുീകരിചുുു.
പുനർുുമുേേുനിർണയതുുിനംുസുകു്ുേപരിമശാ
ധനയകുുുുംോർുുചു്ു23വകരഅമപകുുികുുാം.

2019 നവംബറിൽുുനെതുുിയരണുുാംകസേസുുുു
ർുു സി.ബി.സി.എസ.്എസ്  ബി.എ ബിരുദം
(2013നു മുൻുുപുളളസക്ീം) പരീകുുാഫേം നപു
സിദുുീകരിചുുു.  പുനർുുമുേേുനിർണയതുുിനംു
സുകു്ുേപരിമശാധനയകുുുും2020ോർുുചു്ു21വ
കര അമപകുുികുുാം.  വിശദവിവരങുുൾുു കവ
ബവുസറുുിൽുു.

മ്ലേ്നിര്്ണയകേ്ാംപ്
2020 ോർുുചു്ു18നുആരംഭിമകുുണുുിയിരുനുുഒ
നുുാംകസേസുുുുർുുസി.ബി.സി.എസ.്എസ്ഡിസം
ബർുു2019പരീകുുാമുേേുനിർുുണയകേുാംപിൽുു
കെയർുുോൻുു,കഡപയുുടുുികെയർുുോൻുു,െീഫുഎ
കസുാേിനർുുആയിനിമയാഗിചുുിടുുുളുുഅദുുുോ
പകർുുമകാവിഡു19പകർുുചുുവേുാധിയുകെസാ
ഹെരേുതുുിൽുുസർുുവകോശാേയിൽുുനിനുുുംേ
ഭികുുുനുുഅറിയിപുുികനുുുഅെിസുുാനതുുിൽുുര
ണുുുകസഷനുകളിോയികേുാംപുകളിൽുുഹാജ
രായാൽുുേതി.

ടടംതടബിള്്
മേയുഅഞുുുമുതൽുുആരംഭികുുുനുുഒനുുുംര

ണുുുംമുനുുുംവർുുഷബി.എസ.്സികമുുുയുടുുർുുസ
യൻുുസ/്ബി.സി.എആനുവൽുുസക്ീം,സപുുികേ
നുുുറി2014അഡേുിഷൻുു,മേഴസുിൊൻുുസ്2012
അഡേുിഷൻുുവകര&2013അഡേുിഷൻുു(വിദുര
വിദേുാഭേുാസവിഭാഗം)പരീകുുകളുകെവിശദോ
യവെംമെബിൾുുകവബവുസറുുിൽുുേഭേുോണ.ു

രെീക്്ാഫീസ്
2020 ഏനപുിേിൽുുനെകുുുനുുമുനുുുംനാലംു

അഞുുുംആറംുകസേസുുുുർുുബി.ബി.എ(വിദുര
വിദേുാഭേുാസം2013&2014അഡേുിഷൻുു)സപുുി
കേനുുുറിപരീകുുകൾുുകുു്2020ോർുുചുു്18മുതൽുു
അമപകുുികുുാം.പിെകുൊകതോർുുചുു്27 വകര
യംു150രുപപിെമയാകെോർുുചുു്31വകരയംു
400രുപപിെമയാകെഏനപുിൽുു2വകരയംുഅ
മപകുുികുുാം.പരീകുുാഫീസായിഓമരാമപപുുറി
നംു150രുപവീതവംുോർകുേിസുു്ുുഫീസായി
100രുപയംുകേുാമു്ുഫീസായി200രുപയംുഅ 
െയമുകുുണുുതാണ.ുവിശദവിവരങുുൾുുവിദുരവി
ദേുാഭേുാസമകനദുുുതുുിൽുുേഭേുോണ.ു

പ്ത്ക്്ിയടടംതടബിള
ബി.എസ്സി.ഇേകുമനുൊണികുസ്മൊഡൽ3,ഇ
േകുമനുൊണികുസ്ആനു്ുുകമുുുയുടുുർകേയിനുുുനൻ
സ്മൊഡൽ3(നാോംകസേസുുുുർസി.ബി.സി.എ
സ.്-2018അഡേുിഷൻറഗുേർ/2017അഡേുി
ഷൻറീഅപുുിയറൻസ)്യ.ുജി.പരീകുുകൾോർ
ചു്ു23നുനെകുുും.വിശദോയവെംമെബിൾസർ
വകോശാേകവബുവസറുുിൽ.

പര്ാക്്ിക്്ല/ടവവാതോസി
2020 കഫനബുുവരിയിൽനെനുുരണുുാംകസേ

സുുുുർബി.മോകുആനിമേഷൻആനുു്ുനഗുാഫികു
ഡിവസൻ(2018അഡേുിഷൻറഗുേർ,2014-
2016അഡേുിഷൻസപുുികേനുുുറി)പരീകുുയുകെ
നപുാകുുികുുൽോർചു്ു20നുആരംഭികുുും.വിശദോ
യവെംമെബിൾസർവകോശാേകവബുവസ
റുുിൽ.

2020 കഫനബുുവരിയിൽനെനുുഒനുുാംവർഷ
ബി.ഫാം(2016നുമുമുുുളുുഅഡേുിഷൻ)പരീ
കുുയുകെ നപുാകുുികുുൽ/വവവാമോസി ോർചുു്
21മുതൽ28വകരപുതുപുുളുുിസീപാസിൽനെ
കുുും.വിശദോയവെംമെബിൾസർവകോശാ
േകവബുവസറുുിൽ.
ആറാംകസേസുുുുർബി.മൊം.(സി.ബി.സി.എ

സ.്ആനു്ുുസി.ബി.സി.എസ.്എസ.്-റഗുേർ/സ
പുുികേനുുുറി)പരീകുുയുകെനപുാകുുികുുൽോർചു്ു28,
ഏനപുിൽ ഒനുു്, മുനുു്, നാലു തീയതികളിലംു
വവവാമോസിഏനപുിൽആറ,ുഏഴ,ുഎടു്ുതീ യ
തികളിലംുഅതതുമകനദുുുങുുളിൽനെകുുും.വി
ശദോയവെംമെബിൾസർവകോശാേകവബു
വസറുുിൽ.

രെീക്്ാഫലം
2019 ജുണിൽനെനുുരണുുാംകസേസുുുുർഎം.

എ.കോളിറുുികുുൽസയൻസ്(സി.എസ.്എസ.്-
റഗുേർ/റീഅപുുിയറൻസ)്പരീകുുയുകെഫേം
നപുസിദുുീകരിചുുു.2015നുമുമുുുളുുഅഡേുിഷൻ
വിദേുാർഥികൾഓൺവേനായിഫീസെചുുമശ
ഷംമനരിടുുും2015അഡേുിഷൻമുതലുളുുവർ
ഓൺവേനായംുോർചു്ു26നകംഅമപകുുന
ൽകണം.

2019 ജുണിൽനെനുുരണുുാംകസേസുുുുർഎം.
എസ്സി.ോതുുോറുുികുസ്(സി.എസ.്എസ.്)പ
രീകുുയുകെഫേംനപുസിദുുീകരിചുുു.പുനർമുേേു
നിർണയതുുിനംുസുകു്ുേപരിമോധനയകുുുും
ോർചുു് 28 വകര ഓൺവേനായി അമപകുുി
കുുാം.

രെീക്്കള്്ക്്്മാറ്്മില്്
കാേികുുറുു്സർുുവകോശാേയുകെപരീകുുക

ൾുുമുൻുുനിശുുയിചുുനപുകാരംനെകുുും.സംസുുാ
നഉനുുതവിദേുാഭേുാസകസനകുടുുറിയുകെനിർുുമദുു
ശനപുകാരംഎലുുാപരീകുുാമകനദുുുങുുളുകെയംു
നപുമവശനകവാെതുുിലംുവകശുെീകരികുുു
നുുതിനുആവശേുോയമോർുുടുുബിൾുുവാഷ്മബ
സിനുകളംുേികവുിഡുമൊപുുുംസജുുീകരികുുാ
നംുപരീകുുാഹാളികേഫർുുണിചുുറുകൾുുസാനി
വറുുസ്കെയുുുനുുതിനംുനപുിൻുുസിപുുൽുുോർുുനെ
പെിസവുീകരികുുണകേനു്ുപ രീകുുാകൺുുമനുൊളർുു
അറിയിചുുു.

സി.എച്്്.എം.രകടലപബ്റിസമയം
കാേികുുറുു് സർുുവകോശാോ സി.എചുു്.എം.

കകവേനബുറിനപുവർുുതുുനസേയതുുിൽുുനിയ
നനുുുണം.ോർുുചുു്18മുതൽുു31വകരരാവികേപ
തു്ുമുതൽുുവവകുമനുുരംഅഞു്ുവകരയായിരി
കുുുംനപുവർുുതുുികുുുക.

രി.ജിതപ്രാപര്ാമ്കളില്്സംവെണം
മകരളതുുിനുപുറതുുുനിനുുുളുുവിദേുാർുുതുുി

കൾുുകു്ുകാേികുുറു്ുസർുുവകോശാേയുകെപഠന

വകുപുുുകളിൽുുബിരുദാനനുുരബിരുദനപുമവശ
നതുുിനുഈവർുുഷംമുതൽുു10%സീറുു്ോറുുിവ
യകുുുും.േിനിേംരണുുുസീറുുുക ൾുുഭാഷ,ഹയുുോനി
റുുീസ,് കൊമേഴുസ,് സയൻുുസ് വിഷയങുുളിൽുു
മകരളതുുിനു പുറതുുുനിനുുുളുുവർുുകുുു ന
ൽുുകംു.ഓപുുൺുുഓൾുുഇനുുുോകവുാടുുയിൽുുസംവര
ണംകെയതുതിനാൽുുേറുുുറിസർുുമവഷൻുുോനദ
ണുുങുുൾുുകുുുവിമധയേലുു.എലുുാവിഭാഗങുുളി
ലുളുുവർുുകുുുംഅമപകുുികുുാം.എൻുുനെുൻുുസ്പ
രീകുുഎഴുമതണുുതിലുു.അഡേുിഷൻുുസേയതു്ു
മോഗേുതാസർുുടുുിഫികുുറുുുകളംുമനറുുിവിറുുിസ
ർുുടുുിഫികുുറുുുംഹാജരാകുുണം.

50 വർുുഷംപിനുുിടുുകാേികുുറു്ുസർുുവകോശാ
േനാകുുികനുുുഎമനുഗഡുേഭിചുുമകരളതുുികേ
ഏറുുവംുവേിയസർുുവകോശാേയാണ.ുഎൻുു.
ഐ.ആർുു.എഫു റാങുുിംഗിൽുു രാജേുതുു് 73ാം
സുുാനതുുുളുുകാേികുുറുു്സർുുവകോശാ േേറുു്
സർുുവകോശാേയിൽുുഇലുുാതുുവിവിധപി.ജി
മനുപാനഗുാമുകളംുനെതുുുനുുുണു്ു.എം.എമോകു
മോർുു,എം.എറഷേുൻുുആൻഡുകംപാരറുുീവുേി
റുുമറചുുർുു,ോസുുുുർുുഓഫുതികയറുുർുുആർുുടുസ,്എം.
എസ.്സിമറഡിമയഷൻുുഫിസികുസ,്എം.എസ.്
സിമോറൻുുസികുസയൻുുസ,്എം.കെകുനാമോ
സയൻുുസ്ആൻഡുകെകുമോളജിഎനുുിവഅ
വയിൽുുെിേതുോനതുോണ.ുമദശീമോദനുഗുഥനം
കുെിേകുുുേേിടുുാണുഓൾുുഇനുുുോകവുാടുുഅഡേുി
ഷനുസിൻഡികകുുറുു്തീരുോനകേടുതുുത.ുഈ
വർുുഷകതുുഓൾുുഇനുുുോകവുാടുുഅഡേുിഷനുഅ
മപകുുിമകുുണുുഅവസാനതിയതിഏനപുിൽുുര
ണുുാണ.ുകുടുതൽുുവിവരങുുൾുുസർുുവകോശാ
ോകവബുവസറുുിൽുുേഭേുോണ.ു

ക്്ാസ്കള്്നഷ്്രപ്്ട്ന്്യിന്
ബദല്മായിഇ.എം.എം.ആര്്.സി
കൊവിഡു 19മുേംനഷുുകപുുടുനുുകുുാസുക

ൾുുകുുു പകരം ഓൺുുവേൻുു കുുാസുകളംു ഓ
ൺുുവേൻുുസുുുുഡികേറുുീരിയലുകളുോയികാേി
കുുറുു് സർുുവകോശാോ ഇ.എം.എം.ആർുു.സി.
ബി.എസ.്സിഫിസികുസ,്കകേിസന്െുി,ോതുുോ
റുുികുസ,്ജിമോളജിതുെങുുി88വിഷയങുുളിൽുു
ഇ.എം.എം.ആർുു.സിയുകെഉനുുതവിദേുാഭേുാസ
മോർുുടുുേിൽുുവിഡിമോേകെുറുകൾുുേഭേുോണ.ു
www.emmrccalicut.org എനുുകവബുവസറുുിൽുു
ഇതു േഭേുോണ.ു അധേുാപകർുു വിദേുാർുുതുുിക
ൾുുകുു്ഓൺുുവേനായികുുാസുകൾുുനൽുുകുനുു
തിനുഇ.എം.എം.ആർുു.സിവെിഒരുകുുും.ഇതുു
രതുുിൽുുഓൺുുവേൻുുകുുാസുകൾുുമനരിടു്ുവിദേുാ
ർുുതുുികൾുുകു്ുനൽുുകാനാനഗുഹികുുുനുുഅധേുാപ
കർുു ഇ.എം.എം.ആർുു.സിയുോയി ബനുുകപുുെ
ണം.ഓൺുുവേൻുുകുുാസുകൾുുേഭേുോയഡി.െി.
എചു്ുൊനൽുു8വിദേുാർുുതുുികൾുുകു്ുINYGO IPTV
എനുുകൊവബൽുുആപു്ുവെിമപുുമറുുുുറിൽുുനി
നു്ുഡൗൺുുമോഡുകെയുുാകേനു്ുഇ.എം.എം.ആ
ർുു.സി ഡയറകറുുുർുു അറിയിചുുു. മോൺുു:
9447459586,9447626355.

രെീക്്ാഫലം
കാേികുുറുു്സർുുവകോശാേ2019നവംബറി

ൽുുനെതുുിയഒനുുാംകസേസുുുുർുുഎം.എഹിസുുുുറി
(സി.സി.എസ.്എസ)് പരീകുുാഫേം കവബു
വസറുുിൽുു.

പിഎസ്സി:38തസത്ികകളില്്
വിജ്്ാപനംപ്റകപ്്ട്വിക്്്ം
പര്തയ്േകമായി
നടത്്്ന്്റിപര്്ട്്്രമന്്്്

1.വയനാട,ുേേപുുുറം,പാേ
കുുാടുജിലുുകളിൽുുവനാനുുര
ങുുളിലംുവനാതിർുുതുുികളി
ലംുഉളളകസറുുിൽുുകേനു്ുുമകാ
ളനികളിൽുു അധിവസികുുു
നുുപടുുികവർഗവിഭാഗതുുി
കേമയാഗേുരായവനിതാഉ
മദുോഗാർുുതുുികൾുുകു്ുകോേീ
സ്വകുപുുിൽുുവനിതാകോ
േീസ്മകാൺുുസുുുുബിൾുു.
വയനാട,ു േേപുുുറം, പാേ
കുുാടുജിലുുകളിൽുുവനാനുുര
ങുുളിലംുവനാതിർുുതുുികളി
ലംുഉളളകസറുുിൽുുകേനു്ുുമകാ
ളനികളിൽുു അധിവസികുുു
നുുപടുുികവർുുഗുുവിഭാഗതുുി
കേ മയാഗേുരായ  ഉമദുോഗാ
ർുുതുുികൾുുകുു് കോേീ സ് വ
കുപുുിൽുു കോേീസ് മകാ
ൺുുസുുുുബിൾുു.

ജനറല്്സംസ്്ാനയലം
2.അമനുഗാണേിസുു്ുു, കേയിനുുു
നൻുുസ്എഞുുിനീയർുു (ഇേ
മനുകുാുണികസു)്,അസിസുുുുനുു്ു
ഇേനകുുുികുുൽുു ഇൻുുസക്പകുു
ർുു,മബുാുകു്ുപഞുുായതു്ുകസ
നകുടുുറി,സയനുുുിഫികുഓഫീ
സർുു (ബമയാളജി),സയനുുുി
ഫികു ഓഫീസർുു (ഫിസി
കസു)്, സയനുുുിഫികു ഓഫീ
സർുു(കകേിസന്െുി),ജുനിയർുു
കറമകുാുർുുഡിസുു്ുു, കേഡികുു
ൽുു മസാഷേുൽുുവർകുുർുു,ജു
നിയർുു ോമനജർുു (ഇൻുുഫ
ർുുമേഷൻുു ോമനജകുേനുു്ു),
നഡുാഫറുുു്സേ്ാൻുു മനുഗഡു 2,
വെപുുിസുു്ുുമനുഗഡു2 പാർുുടുു്1
(ജനറൽുുകാറുുഗറി),വെപുുി
സുു്ുുമനുഗഡു2പാർുുടുു്1(കസാ
വസറുുികാറുുഗറി),തിമയറുുർുു
കേകുുാനികു മനുഗഡു 2, േ
മബാറടുുറിഅസിസുുുുനുു്ു,അ
സിസുുുുനു്ുുോമനജർുു(മബായി
േർുു ഓപുുമറഷൻുു), ഇേനകുുുീ
ഷേുൻുു,കെകനുീഷേുൻുുമനുഗഡു
2  (മബായിേർുുഓപുുമററുുർുു)
പാർുുടുു്1(ജനറൽുുകാറുുഗറി),
കെകനുീഷേുൻുുമനുഗഡു2(മബാ
യിേർുുഓപുുമററുുർുു)പാർുുടുു് 2
(കസാവസറുുികാറുുഗറി),അ
സിസുുുുനു്ുുകെസുുുുർുുകംമഗുവജർുു.

സര്രഷേ്ല്്റിപര്്ട്്്രമന്്്്
സംസ്്ാനയലം
3.അസിസുുുുനു്ുുകനുപാഫസർുുഇ
ൻുുോതുുോറുുികസു്(പടുുികവ
ർുുഗുും),അസിസുുുുനു്ുുകനുപാഫസ
ർുുഇൻുു മോ (പടുുികവർുുഗുും),
അസിസുുുുനു്ുുകനുപാഫസർുു(കേ
റുുീരിയ കേഡികുു) (പടുുികവ
ർുുഗുും).

എന്്.സി.എറിപര്്ട്്്രമന്്്്
സംസ്്ാനയലം
4.അസിസുുുുനു്ുുകനുപാഫസർുുഇ
ൻുുഅറബികു (ഒമുുതാംഎ
ൻുു.സി.എ.പടുുികവർുുഗുും),അ
സിസുുുുനു്ുു കനുപാഫസർുു ഇൻുു
അറബികു(രണുുാംഎൻുു.സി.
എ.വിശവുകർുുമുു),അസിസുുുുനു്ുു
കനുപാഫസർുുഇൻുുഅറബികു
(ഏൊം എൻുു.സി.എ.പടുുിക
ജാതി), കവറുുിനറി സർുുജൻുു
മനുഗഡു2(മുനുുാംഎൻുു.സി.
എ.പടുുികവർുുഗുും), േകെുറർുു
ഇൻുുവീണ(രണുുാംഎൻുു.സി.
എ.എൽുു.സി./എ.ഐ), അ
കുുൗണു്ുസ്ഓഫീസർുുപാർുുടു്ു1
(ജനറൽുു കാറുുഗറി) (ഒനുുാം
എൻുു.സി.എ. ഈെവ/തിയുു/
ബിലുുവ, പടുുികജാതി), അ
കുുൗണു്ുസ്ഓഫീസർുുപാർുുടു്ു
2(കസാവസറുുികാറുുഗറി)(ഒ
നുുാംഎൻുു.സി.എ.ഈെവ/
തിയുു/ബിലുുവ), ോർുുകുുറുുിങു
ഓർുുഗവനസർുു (ഒനുുാംഎ
ൻുു.സി.എ.പടുുികജാതി)പാർുുടു്ു
2 കസാവസറുുികാറുുഗറി.

സര്രഷേ്ല്്റിപര്്ട്്്രമന്്്്
ജില്്ായലം
5.വിവിധജിലുുകളിൽുുഫാർുുേ
സിസുു്ുു മനുഗഡു 2 (പടുുികജാ
തി/പടുുികവർുുഗുും, പടുുികവ
ർുുഗുും), വിവിധ ജിലുുകളിൽുു
വനുഡവർുുകംഓഫീസ്അറുു
ൻുുഡനു്ുു(എൽുു.ഡി.വി.)(പടുുി
കജാതി/പടുുികവർുുഗുും),കകാ
ലുുംജിലുുയിൽുുസീോൻുു(പടുുി
കവർുുഗുും).

എന്്.സി.എ.
റിപര്്ട്്്രമന്്്്ജില്്ായലം
6.കാസർമോഡു ജിലുുയിൽുു
വർുുകുസുനപുണുു്(ഒനുുാംഎ
ൻുു.സി.എ.ധീവര).

കകാമറാണവവറസ്വേുാപന
തുുികനുുുപശുുാതുുേതുുിൽുുഏ
നപുിൽുു 14വകരനിശുുയിചുുിരു
നുുഓഫകുസറു്ുകേഷീൻുുഓപുുമറ
റുുർുു(കാറുുഗറിനമുുർുു161/16),റീ
ഡർുുമനുഗഡു2(കാറുുഗറിനമുുർുു
552/17), ജനറൽുു ഫിസിമയാ
കതറാപുുിസുു്ുു (കാറുുഗറി നമുുർുു
236/18), ഫിസിമയാകതറാപുുി
സുു്ുു(കാറുുഗറിനമുുർുു151/2019),

ഡയറിഫാംഇൻുുസന്െുകുുർപടുുി
കവർുുഗുും (കാറുുഗറി നമുുർുു
153/19),റിസർുുചുു്ഓഫീസർപ
ടുുികജാതി/പടുുികവർുുഗുും (കാറുു
ഗറിനമുുർുു293/18)എനുുീത
സത്ികകളുകെഒ.എം.ആർുു/ഓ
ൺുുവേൻുു/എഴുതുുുപരീകുു
കൾുു പി.എസ.്സി  ോറുുിവചുുു.
പുതുകുുിയതീയതിപിനുുീഅ
റിയികുുും.

ഏപര്ില്്14വരെയ്ളള
രെീക്്കള്്മാറ്്ിവച്്്

സ്സജ്്ംദിശ
തിരുവനനുുപുരം: കൊമോ
ണ വവറസ് നപുതിമോധി
കുുുനുുതിനംു ജനങുുൾുുകുുു
മവണുു സഹായം നൽുുകുനുു
തിനംു ആമോഗേു വകുപുുി
കനുുു ദിശ കഹൽുുപു കഡസ്കു
ഏകറ സഹായകോണ.ു മോ
ൾുു നഫുീ നമുുരായ 1056ലംു
04712552056എനുുനമുുറി
ലംുദിശയുകെമസവനംേഭേു
ോണ.ു സംശയങുുൾുു ദുരീക
രികുുാൻുു24േണികുുുറംുസ
ജുുോയി നപുവർുുതുുികുുുനുു
ദിശയിൽുു ഇതിമോെകം
16,000േധികം മൊളുകളാ
ണുവനുുത.ു

കുതേുോയപരിശീേനംേ
ഭിചുുനാഷണൽുുകഹൽുുതുു്േി
ഷകനുുു16കൗൺുുസേർുുോരംു
ഇരുപമോളം എം.എസ.്ഡ
ബുുുയുവിദേുാർുുഥികളുോണുദി

ശയുകെ കൊമോണ കസലുുി
ൽുുനപുവർുുതുുികുുുനുുത.ുഅവ
ശേുഘടുുങുുളിൽുുമോകറുുുർുുോ
രുകെ മസവനം, ആംബുേ
ൻുുസ,്ആമോഗേുവകുപുുികനുുു
സഹായം തുെങുുി വിവിധ
മസവനങുുൾുുദിശയിലുകെേ
ഭേുോണ.ു

ഐകൊമേഷൻുു, മോം 
കവുാറവനുുുൻ തുെങുുി കൊ
മോണസംബനുുിചുുആമോ
ഗേുപരോയ എലുുാ സംശയ
ങുുൾുുകുുുംദിശയിലുകെഉതുു
രം േഭികുുും. തുെകുുതുുിൽുു
ആറു കഡസ്കുകളിോയി
ആരംഭിചുു കസലുുിൽുു ഇമുപു
ൾുു 14 കഡസ്കുുുണുു്. ോർുുഗ
നിർുുമദശങുുളംുഐകൊമേ
ഷനിൽുുകെിയുനുുവർുുകുുുളള
ോനസികപിനുുുണയംുദിശ
ഉറപുുുവരുതുുുനുുു.

കൊറോണവിവരങ്്ളറിയാൻഒറ്്ദിനംനാല്ലക്്ംമിസഡ്്റൊൾ
തിരുവനനുുപുരം: കൊവി
ഡ1ു9 വവറസ് സംബനുുിചുു
ആധികാരികവിവരങുുളറിയി
കുുാൻഇൻഫർമേഷൻപബുുി
കുറിമേഷൻസ്വകുപു്ുതയാ
റാകുുിയ "ജിഒകക ഡയറകറുു്ു'
കൊവബൽആപുുിമേകു്ുഒറുുദി
വസകേതുുിയതു നാലുേകുും
േിസഡ്ുമൊളുകൾ.
സേ്ാർടു്ു മോണിലുുാതുുവർ

കുുുമോലംുഔമദുോഗികഅ

റിയിപുുുകൾേഭേുോകുുാനാണു
ഈആപുുിൽ8302201133എ
നുുനമുുരിമേകു്ുേിസഡ്ുമൊ
ൾസൗകരേുംഏർകപുുടുതുുിയ
ത.ുമൊൾകെയതുുആപുുിൽന
മുുർരജിസുുുുർകെയതുാൽഇനുുു
ർ കനറു്ുകണകുഷനികലുുങുുിലംു
എസഎ്ംഎസ്ആയിഅറിയി
പുുുകൾേഭേുോകംു.ഈസൗക
രേുംേഭേുോകുുാൻഇതിനകംര
ജിസുുുുർകെയതുവരുകെഎണുുോ

ണുനാലുേകുുംകവിഞുുത.ു
ആപു്ുഇൻസുുുുാൾകെയതുവർ

കു്ുഅപുുമപുുൾ വിവരങുുളംു
ആധികാരിക വാർതുുകളംു
അതിലുകെവിവിധഭാഷകളി
ൽേഭേുോകുുുനുുുമുണു്ു.12നുമു
ഖേുേനനുുുിപിണറായിവിജയൻ
ഉദഘുാെനംകെയതുആപു്ുഇതി
നകംമുനുുരേകുുംമപർഡൗ
ൺമോഡുകെയതു.ുവിമദശരാ
ജേുങുുളിൽ നിനു്ു വരുനുുവർ,

യാനതുകെയുുുനുുവർഎനുുിങുു
കനവേുതേുസത്വിഭാഗങുുളിലു
ളുുവർകു്ുആവശേുോയവിവരം
ആപുുിൽേഭികുുും.കോതുഅ
റിയിപുുുകളുമുണുുാവംു. ഇതി
നായി നപുമതുേക വിഭാഗങുുൾ
സജുുീകരിചുുിടുുുണു്ു. സ്നകുീനി
നു താകെ ആമോഗേുവകുപുുി
കനുുുദിശയുകെമോൺനമുുർ
നൽകിയിടുുുണു്ു.അതിൽനിനു്ു
മനരിടു്ുവിളികുുാനുോവംു.
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കറാച്്ി:പാക്്ിസ്്ാന്്സ്പ്്ര്്ലീഗില്്കളിച്്ഇംഗ്്ീഷ്ഓപ്്ണ
ര്്അലകസ്്കഹയില്്സിന്കോവിഡ്19കോഗലക്്ണങ്്ള്്
ഉണ്്ായിര്ന്്്കവന്്കവളികപ്്ട്ത്്ല്മായിമ്ന്്പാക്താര
വം്കമകന്്്റ്്റ്മായറമീസ്രാജ.പാക്്ിസ്്ാന്്സ്പ്്ര്്ലീഗ്ഇ
ടക്്്കവച്്്നിര്്ത്്ികഹയില്്സ്ഇംഗ്്ണ്്ികലക്്്കൊയിര്ന്്്.
കസമികരനല്്മത്്രങ്്ള്്ക്്്കോട്്്മ്മ്്്കോവിഡ്ആശ
ങ്്കയത്്്ടര്്ന്്്മത്്രങ്്ള്്മാറ്്ികവച്്തിന്പിന്്ാകലയാണ്
കവളികപ്്ട്ത്്ല്മായിറമീസ്രാജരംഗകത്്ത്്ിയത.്ലീഗില്്
കറാച്്ികിംഗസ്ിനായാണ്കഹയില്്സ്കളിച്്ത.്
കഹയില്്സ്ഇത്വകരകോവിഡ്19പരികോധനകള്്ക്്്

വികധയനായിട്്ികല്്ന്്ാണ്ഞാന്്മനസിലാക്്്ന്്ത.്പകക്്
ട്ര്്ണകമന്്്ിനികടഅകദ്്ഹത്്ിന്കോഗലക്്ണങ്്ള്ണ്്ായി
ര്ന്്്.ഇത്കോവിഡികന്്്യാകോഎന്്്ഞങ്്ള്്ക്്്അറിയി
ല്്.പകക്്വളകരകര്തകലട്കക്്ണ്്കാരയ്മാണികതന്്്ഞങ്്
ള്്ക്്്അറിയാം.സാമാനയ്ബ്ദ്്ിഉപകോഗിച്്്ഈസാഹചരയ്
കത്്കനരിട്കയായിര്ന്്്കവണ്്ിയിര്ന്്ത-്റമീസ്രാജപറ
ഞ്്്.
കോവിഡ്19ആശങ്്യ്കടപശ്്ാത്്ലത്്ില്്ട്ര്്ണകമന്്്്

മാറ്്ികവച്്ത്ശരിയായനടപടിയാകണന്്്ംറമീസ്രാജപറ
ഞ്്്.കാണികകളനപ്കവശിപ്്ിക്്ാകതമത്്രംനടത്്ാമായിര്
കന്്ങ്്ിലം്സാഹചരയ്ംമാറിയസ്്ിതിക്്്ട്ര്്ണകമന്്്്മാറ്്ികവ
ച്്ത്നന്്ാകയന്്്ംറമീസ്രാജവയ്ക്്മാക്്ി.അകതസമയം,
പാക്്ിസ്്ാന്്സ്പ്്ര്്ലീഗ്മത്്രങ്്ള്്മാറ്്ികവച്്തിന്പിന്്ാ
കലകളിക്്ാകരയം്കന്ോഡ്കാകസ്്്്ഴസ്ികനയം്കോവിഡ്19
പരികോധനകള്്ക്്്വികധയരാക്്ിയിര്ന്്്

ഫട്റ്ോൾ
റോവിഡ ്വിഴങ്്്ി 
യറ്ോ, റോപ്്മാറ്്ി

യക്ോ, കോപ്് ഫട്ക്ോൾ കോരാട്്ങ്്ൾ അടത്്് വർഷം
ലണ്്ന:കോകോണവിഴ്ങ്്ാത്്ഒര്രാജയ്വ്മില്്ാ
കതയായിരിക്്്ന്്്.സമസത്കമഖലകകളയം്കോ
കോണബാധിച്്കപ്്ളസക്ൊരടസ്ികനയം്കവറ്
കതവിട്്ില്്.ഇകപ്്ളഇതാഅതികന്്്ഏറ്്വം്വലി
യനപ്തയ്ാഘാതകമകന്്ണംയ്കോകപ്്്,കോപ്്അ
കമരിക്്ഫ്ടക്ോളകൊരാട്്ങ്്ളനീട്്ിവച്്ിരിക്്്
ന്്്.ഈവരഷംജ്ണിലനടകക്്ണ്്ിയിര്ന്്യ്
കോകപ്്്ഫ്ടക്ോളചാംപയ്നഷിപ്്്അട്ത്്വര
ഷംജ്ൺ11മ്തലജ്കല11വകരനടക്്്ം.12യ്
കോപയ്നരാജയ്ങ്്ളികല12നഗരങ്്ളായായിര്ന്്്
യ്കോകപ്്്നടകക്്ണ്്ിയിര്ന്്ത.്ഇകതരാജയ്ങ്്ളി
ലത്്കന്്അട്ത്്വരഷംനടക്്്ം.യ്കവരവീ
ഡികോകോൺരറനസിന്കശഷംകോരവീജിയ
നഫ്ടക്ോളഅകോസികയഷനാണ്യ്കോകപ്്്
മാറ്്ിവച്്വിവരംനപ്ഖയ്ാപിച്്ത.്
യ്കവരയില്ള്് 55 അംഗരാജയ്ങ്്ളികല ഫ്

ടക്ോളഅകോസികയഷകന്്്നപ്തിനിധികളകോ
ൺരറനസിലപകങ്്ട്ത്്്.ഭ്രിഭാഗംരാജയ്ങ്്ളം്
യ്കോകപ്്്മാറ്്ിവയക്്്ണകമന്്നിലപാടിലായിര്
ന്്്.കോവിഡ്19ഏകറജീവനകവരന്്ഇറ്്ാലിയ്

കടഫ്ടക്ോളഅകോസികയഷന,യ്കോകപ്്്മാ
റ്്ണകമന്്്ശക്്മായിത്്കന്്ആവശയ്കപ്്ട്്ിര്ന്്്.
യ്കോകപ്്ികന്്് ചരിനത്ത്്ിലആദയ്മായാണ്യ്
കോകപ്്്കരനലറൗണ്്്മാറ്്ിവയക്്്്ന്്ത.്യ്
കോകപ്്്നീട്്വച്്സാഹചരയ്ത്്ിലയ്കോപ്്ികലവി
വിധരാജയ്ങ്്ളിലനീട്്ിവച്്ിരിക്്്ന്്ലീഗ്കളനട
ത്്ിത്്ീരക്്ാന ക്്ബ്്്കളക്്് സാവകാശം ലഭി
ക്്്ം.നിലനില,ലാലിഗ,ഇംഗ്്ീഷ്നപ്ീമിയരലീഗ,്

സീരീഎ,ലീഗ്വൺത്ടങ്്ിയഫ്ടക്ോളലീഗ്ക
കളല്്ാംനീട്്ിവച്്ിരിക്്്കയാണ.്അത്കൊകലചാം
പയ്നസ്ലീഗ,്യ്കോപ്്ലീഗ്കൊരാട്്ങ്്ളം്നീട്്ിവ
ച്്ിട്്്ണ്്്.യ്കവരസംഘടിപ്്ിക്്്ന്്കനഷനസ്ലീ
ഗം്യ്കോപയ്നഅണ്്ര21ചാംപയ്നഷിപ്്്ംഅട്
ത്്വരഷമാണ്നടക്്്ന്്ത.്യ്കോപയ്നവനിതാ
ചാംപയ്നഷിപ്്്ംയ്കോകപ്്ികോപ്്ം നടക്്്ന്്്
ണ്്്.

കോവിഡ്-19പടര്ന്്സാഹചരയ്ത്്ിലകോപ്്
അകമരിക്്ട്രണകമന്്്്ം മാറ്്ിവച്്്.അരജന്്്ീന,
കോളംബിയഎന്്ീരാജയ്ങ്്ളിലജ്ൺ12മ്തലാ
യിര്ന്്്കോപ്്അകമരിക്്ചാംപയ്നഷിപ്്്നടത്്ാ
നതീര്മാനിച്്ിര്ന്്ത.്എന്്ാല,പ്തിയസാഹച
രയ്ത്്ിലഅട്ത്്വരഷംഇകതസമയത്്്ചാംപയ്
നഷിപ്്്നടത്്ാകമന്്ാണ്സൗത്്്അകമരിക്്ന
ഫ്ടക്ോളകോൺകരഡകറഷനതീര്മാനിച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്
2022കല കോകകപ്്് കോഗയ്താ മത്്രങ്്ളം്

കോൺകരഡകറഷനമാറ്്ിവച്്ിര്ന്്്.പ്തിയതീ
യതിനപ്ഖയ്ാപിച്്ിട്്ില്്.

ചാം പയ് ൻ സ ്ലീ ഗ്
ഫഫ ന ൽ ജണ്ിൽ
ലണ്്ന:കോകോണകാരണംമത്്രങ്്ളഒകക്്മാ

റ്്ികവകക്്ണ്്ിവന്്തിനാലചാമ്്്യനസ്ലീഗ,്യ്
കോപ്്ലീഗ്കരനല്കളയ്കവരമാറ്്ികവച്്്.കമ
യ്മാസംനടകക്്ണ്്ിയിര്ന്്കരനല്കളഇനി
ജ്ണിലആകം്നടക്്്ക.യ്കോപ്്ലീഗ്കരന
ലജ്ൺ23നം്,ചാമ്്്യനസ്ലീഗ്കരനലജ്ൺ
27നം്ആകം്നടക്്്ക.
ഇന്്കലനടന്്യ്കവരയ്കടകോൺരറനസി

ലആണ്ഈതീര്മാനങ്്ളഎട്ത്്ത.്
കമയ്അഞ്്ിന്ചാമ്്്യനസ്ലീഗ്മത്്രങ്്ളപ്

നരാരംഭിക്്ാനആണ്യ്കവരആകോചിക്്്ന്്
ത.്അതിന്മ്മ്്ായിസ്്ിതിഗതികളകനകരയാ
കം്എന്്്ംയ്കവരനപ്തീക്്ിക്്്ന്്്.
യ്കോകപ്്് 2021കലക്്് മാറ്്ിയതിനാലജ്ൺ

അവസാനംവകരഎല്്ാക്്ബ്കളക്്്ംതാരങ്്കള
ഒപ്്ംകിട്്്ം.താരങ്്ള്കടകരാറ്കളജ്ൺഅവ
സാനംവകരആക്്ാനം്യ്കവരനിരകദശംനല
കിയിട്്്ണ്്്.
ചാംപയ്നസ് ലീഗ് ഓകോ കലഗ് വീതമണ്്്

കോക്്ൗട്്ാക്്ി കറ്ച്്ാകോ എന്്് ആകോചന
യണ്്്ായിരന്്്്.

<യൂറോകപൂ്ൂഅടൂതൂൂവർഷംജൂൺ11മൂതൽജൂലൈ11വരെനടകൂൂൂം
<സൗഹൂദമതൂൂെങൂൂളംൂയൂറോറലൂൂഓഫൂറോൊടൂൂങൂൂളംൂജൂൺവരെനീടൂൂി
<2022റോകകപൂ്ൂറോഗയൂതാമതൂൂെങൂൂളംൂജൂണിൈായിെികൂൂൂം.
<റനഷൻസ്ൈീഗ,ൂയൂറോവനിതാചാംപയൂൻഷിപൂ്ൂതൂടങൂൂിയവഅടൂതൂൂവർഷംജൂണിലംൂജൂലൈയിലൂമായിനടകൂൂൂം
<റദശീയടീമിനായികൂൂബൂൂൂകൾതാെങൂൂരെവിടൂൂൂരൊടൂതൂൂിെികൂൂണം.

കമലബൺ:ഈവരഷംഓസ്കന്ടലിയയി
ലകവച്്്നടത്്ാനഉകദ്്ശിക്്്ന്്ടി20നക്ി
ക്്റ്്്കോകകപ്്്നിശ്്യിച്്സമയത്്്ത
കന്്നടക്്്കമന്്്ഓസ്കന്ടലിയനനക്ിക്്റ്്്
കോരഡ.്കോകത്്ാകമാനംകോകോണ
കവറസ്ബാധകയത്ടരന്്്കായിക മ
ത്്രങ്്ളമാറ്്ികവക്്്ന്്തിനിടയിലാണ്
ഓസ്കന്ടലിയനനക്ിക്്റ്്്കോരഡ്കമധാ

വികകവിനകോകബരടസ്്ടി20കോകകപ്്്
നിശ്്യിച്്നപ്കാരംനടക്്്കമന്്്അറിയി
ച്്ത.്
ക്റച്്്മാസങ്്ളക്്്ള്്ിലകായികമ

ത്്രങ്്ളഎല്്ാംസാധാരണനിലയിലാ
വ്കമന്്ാണ്കര്ത്ന്്കതന്്്ംഒകട്്ബ
ര - നവംബര മാസങ്്ളിലസാഹചരയ്ം
സാധാരണനിലയിലാവ്കമന്്ാണ്നപ്തീ

ക്്ിക്്്ന്്കതന്്്ം കകവിന കോകബര
ടസ്്പറഞ്്്.ടി20കോകകപ്്ിന്മ്കന്്ടി
യായിഒകട്്ബര18മ്തല23വകരകോ
ഗയ്തമത്്രവം്ഒകട്്ബര24ന്ടി20കോ
കകപ്്്ംനടക്്്കമന്്ാണ്കര്തകപ്്ട്ന്്
ത.് നവംബര 15ന് കമലബൺ നക്ിക്്റ്്്
നഗ്ൗണ്്ിലകവച്്ാണ്ടി20കോകകപ്്ികന്്്
കരനല.

ടി-20  കോ ക ക പ്്ി ന ്മാ റ്് മി ല്്

യക്വഫ തീരമ്ാനങ്്ൾ

കോവിഡ ്മരണം
കായിക
കോകത്്്ം..!

പരിശീലകൻ
മരിച്്്

21കാരനായ  ഫു ടുബോ ളുു 
പ രി ശീ ല കൻ
ഫുരാ ൻ സി സ്ബോ ഗാ ർ ഷുയ യാ ണു 
മ രി ചുു തു
മാനഡ്ിഡ∙്കോവിഡ്19ഒട്വിലകായിക
താരത്്ികന്്്യം്ജീവനകവരന്്്.കോവി
ഡ് 19 ബാധിച്്് 21കാരനായ യ്വ ഫ്
ടക്ോള്്പരിശീലകനം്കളിക്്ാരന്മായ
യാള മരിച്്്. സക്പയിനികല അത്ലറ്്ി
കക്്കൊരട്്ാഡആളട്്ാസികന്്്യ്ത്്്ടീ
മികന്്് ച്മതല വഹിച്്ിര്ന്് നര്ാനസി
സക്ോഗാരഷയ്യാണ്മരിച്്ത.്2016മ്ത
ലക്്ബ്്്മായിബന്്കപ്്ട്്്നപ്വരത്്ിക്്്
കയായിര്ന്്്ഇകദ്്ഹം.മലാഗകമഖലയി
ലകോവിഡ്ബാധിച്്്മരിക്്്ന്്ഏറ്്വം്
നപ്ായം ക്റഞ്് വയ്ക്്ിയാണ് ഗാരഷയ്
കയന്്്വിവിധമാധയ്മങ്്ളറികപ്്രട്്്കച
യത്.്ഗാരഷയ്യ്കടമരണംസ്്ിരീകരിച്്്
ക്്ബ്്്ംനപ്സത്ാവനപ്റത്്ിറക്്ി.
ടീമികോപ്്മ്ണ്്ായിര്ന്്ഗാരഷയ്ശവ്ാ

സതടസ്്കത്്ത്ടരന്്ാണ്ചികിത്്കതടി

യത.്ഇതിനികടകഴിഞ്്യാഴച്കോവിഡ്
19സ്്ിരീകരിച്്്.അതിന്കശഷംമലാഗ
യികല ആശ്പനത്ിയിലഐസകലഷനി
ലായിര്ന്്്.വിശദപരികോധനയിലഅ
കദ്്ഹത്്ിന്രക്്ാരബ്ദവം്സ്്ിരീകരി
ച്്ിര്ന്്്. ഞായറാഴച് ഉച്്കോകടയാണ്
ഗാരഷയ്യ്കടമരണംസ്്ിരീകരിച്്ത.്ആ
കോഗയ്സ്്ിതി കമച്്കപ്്ട്്്വര്ന്്തിനികട
കപകട്്ന്്്സ്്ിതിഗ്ര്തരമാക്കയായിര്
ന്്്.യ്വപരിശീലകകന്്്മരണത്്ിന്പി
ന്്ാകലകവകാരികമാകോര്നപ്സത്ാവ
നയം്ക്്ബ്പ്റത്്ിറക്്ി.
നിരഭാഗയ്വശാലനകമ്്വിട്്്പിരിഞ്്

പരിശീലകനനര്ാനസിസക്ോഗാരഷയ്യ്
കടക്ടം്ബാംഗങ്്ളക്്്ംസ്ഹ്ത്്്ക്്
ളക്്്ംഅത്ലറ്്ികക്്കൊരട്്ാഡആളട്്
യ്കടഅന്കോചനം.ഇനിനീയില്്ാകത
ഞങ്്ള എന്്് കചയ്്്ം, നര്ാനസിസ?്
കൊരട്്ഡയിലം് മകറ്്വികട ആവശയ്മ്
കണ്്ങ്്ിലം്സഹായവ്മായിനീഎന്്്മ്
ണ്്ായിര്ന്്്.നികന്്്അസാന്്ിധയ്ത്്ില
ഇനിലീഗികലകികോമീറ്്റ്കളഞങ്്ള
എങ്്കന കീഴടക്്്ം? എങ്്കന സാധി

ക്്്കമന്്്ഇകപ്്ഴം്ഞങ്്ളക്്്വയ്ക്്ത
യില്്.പകക്്നിനക്്്കവണ്്ിഞങ്്ളത്
കചയ്്്ം.മറക്്ില്്ഒരിക്്ലം്’–ക്്ബ്സപ്ാ
നിഷ്ഭാഷയിലപ്റത്്ിറക്്ിയനപ്സത്ാ
വനയിലവയ്ക്്മാക്്ി.ലാലിഗരണ്്ാംഡി
വിഷനിലകളിക്്്ന്് മലാഗസിഎഫം്
ഗാരഷയ്യ്കട മരണത്്ിലഅന്കോച
നംകരഖകപ്്ട്ത്്ിടവ്ീറ്്്കചയത്.്
സക്പയിനിലവനകോതിലകോകോ

ണകവറസ്പടരന്്കോകട നപ്തികോധ
നടപടികളഊരജിതമാക്്ിസരക്്ാരരം
ഗകത്്ത്്ിയിര്ന്്്. രാജയ്ത്്് പ്ത്താ
യിക്ട്തലകോകോണകവറസ്ബാധ
റികപ്്രട്്്കചയത്കോകടകവറസ്വയ്ാപ
നത്്ിലദക്്ിണകോറിയയക്്്്ംകമകല
കോകത്്്നാലാംസ്്ാനത്്ാണ്സക്പ
യിനഇകപ്്ള.സക്പയിനിലപ്ത്തായി
1,440കപരക്്്കോഗംസ്്ിരീകരിച്്്.ഇത്
വകര342മരണവം്ഇവികടറികപ്്രട്്്കച
യത്.്സപ്ാനിഷ്ലാലിഗഉള്്കപ്്കടകായി
കമത്്രങ്്കളല്്ാംഇനികോര്അറിയി
പ്്്ണ്്ാക്ന്്ത്വകരനിരത്്ിവച്്ിരിക്്്
കയാണ.്

ഇപിഎൽ: ലി വ ർ പ ്ളി ന ്കി രീ ടം ന ൽ കക്ോ?
ലണ്്ന്്:കോവിഡ്19ഭീഷണിയായകോകടഇംഗ്്ീഷ്
നപ്ീമിയരലീഗ്സീസൺഅവസാനികച്്ക്്്കമന്്്റി
കപ്്രട്്്.അങ്്കനവന്്ാല,കൊയിന്്്്നിലയിലവള
കര മന്ന്്ില്ള്് ലിവരപ്ളിന് കിരീടം നലകികയ
ക്്്ം.ലിവര്്പ്ളാണ്ലീഗില്്ഒന്്ാമത.്രണ്്ാംസ്്ാന
ത്്്ള്്മാഞ്്സ്്്്ര്്സിറ്്ികയക്്ാള്്25കൊയിന്്്്ലീഡ്
ണ്്്ലിവര്്പ്ളിന.്എതിരാളികകളക്്ാളവളകരമ്ന്്ി
ല്ള്്ലിവരപ്ളരണ്്്വിജയംക്ടികകവരിച്്ാല
കിരീടംഉറപ്്ാക്്ാമായിര്ന്്്ഈസാഹചരയ്ത്്ില
നിന്്ാണ്ഇംഗ്്ീഷ്നപ്ീമിയരലീഗ്ഒരാഴച്കത്്ക്്്നില
വിലസസക്പനഡ്കചയത്ിരിക്്്ന്്ത.്എന്്ാല,ഇ
നികോര്അറിയിപ്്്ഉണ്്ാക്ന്്ത്വകരകൊത്കോ

ഗങ്്കോവലിയക്ട്്ായമ്കകോഉണ്്ാകാനപാടികല്്
ന്്നബ്ിട്്ീഷ്നപ്ധാനമനത്്്ിയ്കടനിരകദശംവന്്കോകട
രലത്്ിലനബ്ിട്്നികലഎല്്ാകായികസംഭവങ്്ളം്
താതക്ാലികമായിറദ്്ാക്്ികയന്്താണ്സതയ്ം.അട
ച്്ിട്്കസ്്്്ഡിയത്്ിലമത്്രംനടത്്ാനക്്ബ്്്കളമി
ക്്തം്തയാറല്്ാത്്സാഹചരയ്ത്്ിലഇംഗീലഷ്്നപ്ീ
മിയരലീഗ്ഈസീണൺനിരത്്്കമന്്ാണ്വിവരം.
ലീഗ്ത്ടങ്്ാനായികല്്ങ്്ില്്ക്ട്തല്്കൊയിന്്്്ള്്

ലിവര്്പ്ളികനകജതാക്്ളാക്്ണകമന്്ാണ്ആരാധ
കര്കടയം്ആവശയ്ം.എന്്ാല്്ഇതികനതികരരംഗ
കത്്ത്്ിയിരിക്്്കയാണ്മ്ന്്ഇംഗ്്ീഷ്സ്കന്ടക്്റാ
യഅലന്്ഷിയറര്്.ലീഗ്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ാന്്സാധിച്്ി

കല്്ങ്്ില്്ലിവര്്പ്ളിന്കിരീടംനല്്കര്കതന്്ാണണ്
ഷിയറര്്പറയ്ന്്ത.്അകദ്്ഹംത്ടര്്ന്്്...''സീസൺ്്
പ്ര്്ത്്ിയാക്്ാകതഎങ്്കനയാണ്ലിവര്്പ്ളികന
കജതാക്്ളാക്്്ക?ലീഗ്നടത്്ാന്്സാധിക്്്ന്്ികല്്
ങ്്ില്്വിജയികകോറിലകഗഷകോഒന്്്ംപാടില്്.ഇകത
ടീമ്കകളകവച്്്അട്ത്്സീസൺ്്ആരംഭിക്്ണം.''
ഷിയറര്്പറഞ്്്നിര്്ത്്ി.
ലീഗില്്രണ്്്ജയങ്്ള്്ക്ടികനടിയാല്്ലിവര്്പ്ളി

ന്കിരീടംഉറപ്്ിക്്ാം.1989-90സീസണിലാണ്ലിവ
ര്്പ്ള്്അവസാനമായികിരീടംഉയര്്ത്്ിയത.്
എത്്ായാലം്ഇക്്ാരയ്ത്്ിലഈയാഴച്തീര്മാന

മ്ണ്്ാകയക്്്ം.

കോല്്ക്്ത്്:സൗരവ്ഗാംഗ്ലിഅധയ്ക്്നായബിസിസി
ഐകക്്തികരകട്ത്്വിമര്്ശനവ്മായിബംഗാള്്മ്ഖയ്മനത്്്ി
മമതബാനര്്ജി.കോല്്ക്്ത്്യില്്നടകക്്ണ്്ഇത്്്യ-ദക്്ി
ണാനര്ിക്്ഏകദിനംറദ്്ാക്്ിയത്സര്്ക്്ാരികനഅറിയിച്്ി
കല്്ന്്്മമതക്റ്്കപ്്ട്ത്്ി.മത്്രംറദ്്ാക്്്ന്്ത്ക്ഴപ്്മില്്.
എന്്ാല്്കോല്്ക്്ത്്കൊലീസികനകോചീഫ്കസനക്ട്്റി
കയകോഅറിയികക്്ണ്്മാനയ്തബിസിസിഐകാണിക്്ണ
മായിര്ന്്്കവന്്്മമതക്റ്്കപ്്ട്ത്്ി.
ഗംഗ്ലികക്്തികരപകോക്്വിമര്്ശനംഎങ്്ിലം്മമതഉ

ന്്യിക്്്ന്്ത്ആദയ്മായാണ.്ബിസിസിഐകസനക്ട്്റിയം്
അമിത്ഷായ്കടമകന്മായകജയ്ഷാകോട്അമിതവികധയ
തവ്ംകാണിക്്്ന്്്കവന്്ആകക്്പവം്അട്ത്്നിയമസഭാ
കതരകഞ്്ട്പ്്ില്്ഗാംഗ്ലിബികജപിയ്കടതാരനപ്ചാരകനാ
ക്കമന്്റികപ്്ര്്ട്്്കളം്ശക്്മാക്ന്്തിനികടയാണ്മമത
യ്കടനപ്തികരണം.
ജഗ്കോഹന്്ഡാല്്മിയമരണപ്്ട്്കപ്്ള്്ഗാംഗ്ലികയബം

ഗാള്്നക്ിക്്റ്്്അകോസികയഷന്്നപ്സിഡന്്്ായിനപ്ഖയ്ാപിച്്
ത്മമതആയിര്ന്്്.

ഗാംഗല്ിനക്ത്ികര
മമത

പാക ്വിട്് ഇംഗ്്ീഷ ്താരത്്ിന്
കോവിഡ ്ഉണ്്ായിരന്ന്ന്്്്

റമീസ ്രാജ

അലകസ് ്ഹെയിൽസ്
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ഡിജിറ്്ല്്ലോക്്്
സട്പയസ്ട്െക്പറ്ത്്ിറക്്ി
ടകാചൂൂി:ഫഗാദൂടറജൂഫൊകൂൂ്സ്
പൂരൂൂണമായംൂഇനൂൂൂയയിലൂൂനി
രൂൂമിചൂൂേിജിറൂൂലൂൂഫൊകൂൂ്ആയ
സട്ൈയൂസ് ടെകൂ പൂറതൂൂിറ
കൂൂി. വിരെെയാളംതിരിചൂൂറി
യലൂൂ, മറൂൂൂളൂൂവരൂടെ സാനൂൂി
ധയൂതൂൂിലൂൂ ൈാസ്ഫവഫേിനൂ
പൂറടമമറൂൂ്അകൂൂങൂൂളൂൂകൂെി
ഫചരൂൂകൂൂാനൂൂ സഹായികൂൂൂനൂൂ
സ്പൈ ഫകാഡ,ൂ ൈാസ് ഫകാ
ഡൂ ഉടണൂൂങൂൂിലംൂപൂറതൂൂൂനി
നൂൂൂതൂറകൂൂാനാവാതൂൂസേൂകാ
രയൂഫമാഡ,ൂബാറൂൂറിചാരൂൂജൂകൂറ
യൂനൂൂതൂസൂചിപൂൂികൂൂലൂൂ, ശബൂൂ
നിയരനൂൂൂണം,കവ രൂൂചൂൂാമൂനൂൂറി
യിപൂൂ്അൊറംതൂെങൂൂിയനിര
വധി സവിഫശഷതകളൂമായാ
ണൂഇതൂഅവതരിപൂൂിചൂൂിരികൂൂൂ
നൂൂത.ൂ

2016-ലൂൂ 75.19 േശെകൂൂം
ഫോളറിടൂൂൂവിൈണിയായിരൂ
നൂൂരാജയൂടതൂൂേിജിറൂൂലൂൂ ഫൊ

കൂൂ്2023-ലൂൂ652.04േശെകൂൂം
ഫോളറിഫെകൂൂ് ഉയരൂടമനൂൂാ
ണൂ ടകടനൂൂതൂൂ് റിസരൂൂചൂൂ് ചൂ
ണൂൂികൂൂാടൂൂൂനൂൂത.ൂ
ഫകാരൂൂൈഫററൂ്ൂരംഗതൂൂൂംഅെി 
സൂൂാനസൗകരയൂഫമഖെയിലംൂ
ഉളൂൂവളരൂൂചൂൂയൂടെഅെിസൂൂാ
നതൂൂിലൂൂസമ്ാരൂൂടൂൂ് ഫൊകൂൂൂക
ളൂൂ ഉൈഫയാഗടപൂൂടൂതൂൂൂനൂൂതി
ലൂൂ വരൂൂധനവൂണൂൂാകൂനൂൂൂണൂൂ്.
ഈൈശൂൂാതൂൂെതൂൂിലൂൂഫഗാദൂ
ടറജൂഫൊകൂൂ്സ്2015മൂതലൂൂ
2019വടരയൂളൂൂകാെതൂൂ്13
ശതമാനം സംഫയാജിത വാ
രൂൂഷിക വളരൂൂചൂൂ പകവരിചൂൂിടൂൂൂ
ണൂ്ൂ.

43,000 രൂൈയാണൂ വിെ.
അംഗീകൂത േീെരൂൂമാരൂൂ, ഇ-
ടകാഫമഴസൂ് പൂൂാറൂൂ്ഫോമൂകളൂൂ
എനൂൂിവിെങൂൂളിലൂൂപൂതിയഫഗാ
ദടൂറജൂേിജിറൂൂലൂൂ ഫൊകൂൂ്െഭയൂ
മാണ.ൂ

സവ്ർണം
29,600

ടവളിടചൂൂണൂൂ:മിലൂൂിങൂ 16,900
ടവളിടചൂൂണൂൂ 15,500
ടകാരൈൂ 10,390-11,200
ൈിണൂൂാകൂ്ൂഎകസൂട്ൈലൂൂരൂൂ 2400
ൈിണൂൂാകൂ്ൂഫറാടൂൂറി 3100
കൂരൂമൂളകൂഅണൂൂഗാരൂൂബിളൂൂഡൂ30,100
പൂതിയകൂരൂമൂളകൂ 29,100
കൂരൂമൂളകൂഗാരൂൂബിളൂൂഡൂ 32,100
ചൂകൂ്ൂമീേിയം 26,500
ചൂകൂ്ൂടബറൂ്ൂൂൂ 27,500
മഞൂൂളൂൂനാെനൂൂ ഇലൂൂ
ഫസെം-ഈഫറാഡൂ7200-7600
കാഞൂൂിരകൂൂൂരൂ 1850
അെയകൂൂൂനയൂൂ 24,000- 25,000
അെയകൂൂൂഓളൂൂഡൂ25,000-26,000
ൈഞൂൂസാര 3600
മൂളകൂ 15,000-27,000
ഉഴൂനൂ്ൂ 9,000-10,000
ടചറൂൈയരൂൂ 9500-10,500
കെെ 5100-6300

മൂതിര 4000
എളൂ്ൂ 14,000-15,000
മലൂൂി 7600-19,000
ൈചൂൂരിനമൂൂരൂൂ22600-3400
പൂഴൂകൂൂെരി(ജയ)3400- 3500

ജാതികൂൂടതാണൂൂനൂൂ(കിഫൊ)200-240
ജാതികൂൂടതാണൂൂിലൂൂാതൂൂതൂ(കിഫൊ)

400-450
ജാതിൈരതൂിമഞൂൂ-ചൂവപൂ്ൂ(കിഫൊ)

1100- 1500
രഗൂാമൂൂൂ(കിഫൊ) 550

റബരൂൂആരൂൂഎസ്എസ്5ഫരൂഗഡൂ
11,900-12,500

റബരൂൂആരൂൂഎസ്എസ്4ഫരൂഗഡൂ12,900
ഒടൂൂൂൈാലൂൂ 8,300
ൊറൂൂകസൂ് 7,900
സേൂരൂൂണം 29,600
ൈാംഓയിലൂൂ 7300

വിനിമയനിരകൂ്ൂ

SENSEX:30,579.09(−810.98)
NIFTY: 8966.70  (-230.70)

ഡോളര്് 74.29
യ്ഡോ 81.71
പൗണ്്് 89.94
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 77.52
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്52.02
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 44.72
കഡേേിയന്് 52.54
ബഹേിന്്ദിോര്് 196.26
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 239.77
ഒമാേിേിയാല്് 192.26
സൗദിേിയാല്് 19.78
യ്എഇദിര്്ഹം 20.20
ഖത്്ര്് 20.30

ഓഹരി
വിപണിയില്്നഷ്്ം
മംൂപബ:ഈആഴചൂയിടെ
തൂെരൂൂചൂൂയായരണൂൂാംേിവസ
വംൂമംൂപബഓഹരിവിൈണി
വയൂാൈാരംനഷൂൂതൂൂിലൂൂഅവ
സാനിചൂൂൂ.ടസനൂൂടസകസൂ്
810.98ഫോയിൂ്ൂൂനഷൂൂതൂൂിലൂൂ
30.579.09എനൂൂിനിെയിലംൂ
നിഫറൂൂ്ൂ230.70ഫോയിൂ്ൂൂഇെി
ഞൂ്ൂ8966.70 എനൂൂനിെയിലൂ
മാണൂവയൂാൈാരംഅവസാനി
പൂൂിചൂൂത.ൂ
വയൂാൈാരംആരംഭിചൂ്ൂപവ
കാടതതടനൂൂടസനൂൂടസകസൂ്
32,047.98ഫോയിൂ്ൂൂവടരഉയ
രൂൂനൂൂിരൂനൂൂൂ.നിഫറൂൂൂിയിലൂൂ
9403.80വടരഉയരൂൂചൂൂയംൂഉ
ണൂൂായിരൂനൂൂൂ.ഒരൂഘടൂൂതൂൂിലൂൂ
ടസനൂൂടസകസൂ്30,394.94
ഫോയിൂ്ൂൂവടരയംൂനിഫറൂൂൂി
8915.60 ഫോയിൂ്ൂൂവടരയംൂ
താഴനൂൂൂിരൂനൂൂൂ.വിൈണിയിലൂൂ
െിറൂ്ൂൂൂടചയതൂ2595കമൂൂനിക
ളൂടെഓഹരികളിലൂൂ1650കമൂൂ
നികളൂൂനഷൂൂതൂൂിലംൂ779കമൂൂ
നികളൂൂൊഭതൂൂിലംൂ166കമൂൂ
നികളൂടെഓഹരികളൂൂമാറൂൂമി
ലൂൂാടതയൂമാണൂവയൂാൈാരംഅ
വസാനിപൂൂിചൂൂത.ൂ

ടോചൂൂി:റിസവബൂാങൂ്ൂഗവരൂൂണ
രൂൂൈെിശകൂറയകൂൂൂലൂൂഉളൂൂപൂൂടെ
യൂളൂൂകാരയൂങൂൂളിലൂൂനലൂൂകിയ
സഫദൂൂശം സംരഭകരൂൂകൂൂ് ആ
തൂൂവിശേൂാസം ൈകരൂനൂൂതാ
ടണങൂൂിലംൂഅെിയനൂൂരമായി
ടചഫയൂൂണൂൂചിെകാരയൂങൂൂളൂൂഒ
ഫോ വയൂകൂൂിയംൂ ന െപൂൂാഫകൂൂ
ണൂൂതൂണൂൂ്.
ടോവിഡൂ 19ആഘാത

തൂൂിലൂൂനിനൂ്ൂതിരിചൂൂൂകയറാനൂൂ
ഇതൂൂരംനെൈെികളൂൂആവശയൂ
മാണനൂൂ്സാമൂൂതൂൂികഫമഖെ
യിലൂൂനിനൂൂൂളൂൂവിേഗധരൂൂനി
രൂൂഫേശികൂൂൂനൂൂൂണൂൂ്. ഫോവിഡൂ
19ടൂൂൂൈശൂൂാതൂൂെതൂൂിലൂൂവാ
യൈൂകളൂമായിബനൂൂടപൂൂടൂൂ്എ
ടനൂൂങൂൂിലംൂ നീകൂൂങൂൂളൂൂ സ
രൂൂകൂൂാഫോബാങൂൂൂകഫോരൈൂഖയൂാ
ൈികൂൂൂനൂൂൂഫൂടൂഎനൂൂൂ രശൂദൂൂി
കൂൂണം. അവയിലൂൂ നിങൂൂ
ളൂൂകൂൂൂ രൈൂഫോജനടപൂൂടൂതൂൂാ
നാവൂനൂൂവ ഉെനൂൂ തടനൂൂ രൈൂ
ഫോജനടപൂൂടൂതൂൂൂകയംൂ ഫവ
ണം. ബിസിനസിലൂൂ നിെവി
ടെടചെവൂകളിലൂൂഒഴിവാകൂൂാ
നാവൂനൂൂവടയലൂൂാംഒഴിവാകൂൂൂ
കഎനൂൂതിനംൂഇഫപൂൂളൂൂരൈൂസ
കൂൂിഫയടറയൂണൂ്ൂ.

രതിവാെരരിപോധന
എലൂൂാവരംൂസാമൂൂതൂൂികരൈൂതി
സനൂൂി ഫനരിടൂനൂൂൂടണൂൂനൂൂൂ
കാരയൂം മറകൂൂരൂത.ൂ മറൂൂൂളൂൂവരൂൂ

നലൂൂകിയടചഫകൂൂഅവരൂൂനെ
തൂൂാടമഫനൂൂറൂൂിരൂനൂൂരെൂാനൂൂസേ്
ഫോഎലൂൂാംമൂെങൂൂാനൂൂസാധയൂ
തകളൂൂഏടറയാണ.ൂഅതൂമൂ
െംനിങൂൂളൂടെഅകൂൂൗണൂൂിലൂൂ
ഉഫദൂൂശികൂൂൂനൂൂബാെനൂൂസ്ഇലൂൂാ
ടതയായാലൂൂ രൈൂശനൂതൂൂിൊ
കംൂ. അതൂ ടോണൂൂൂ തടനൂൂ
ടചകൂൂൂകളൂടെ കൂൂിയറനൂൂസംൂ
രെൂാനൂൂസേ്റൂടമലൂൂാം കൂതയൂമാ
യിഎതൂൂിഫോഎനൂൂൂൈതിവാ
യിൈരിഫോധികൂൂണം.

വായര്കള്ലെതിരിച്്െവ്
ഇഫപൂൂഴടതൂൂ സാഹചരയൂതൂൂി
ലൂൂ  ബിസിനസിഫെകൂൂൂളൂൂ ൈ
ണതൂൂിടൂൂൂഒഴൂകൂൂിലൂൂകൂറടചൂൂ
ങൂൂിലംൂ രൈൂശനൂങൂൂളൂണൂൂാകാ
നംൂ വായൈൂാ തിരിചൂൂെവിടന
ബാധികൂൂാനംൂസാധയൂതയൂണൂ്ൂ.
അതൂടോണൂൂൂതടനൂൂഈരൈൂ
തിസനൂൂികാെതൂൂൂ വരൂനൂൂ
ആേയൂവായൈൂാതിരിചൂൂെവൂമൂെ
ങൂൂാതിരികൂൂാനൂൂ രൈൂഫതൂയക രശൂ

ദൂൂൈതിപൂൂികൂൂണം.അതിനൂഫവ
ണൂൂൈണംഎങൂൂടനയംൂമാറൂൂി
വയകൂൂൂണം.

നിലവിലലവായര്കള്്
വായൈൂകളൂടെ ൈെിശ നിര
കൂൂൂംരൈൂതിമാസതിരിചൂൂെവൂതൂ
കയംൂകൂറയകൂൂൂാനൂൂ രശൂമികൂൂൂ
നൂൂതിനൂഇഫപൂൂഴടതൂൂസാഹച
രയൂതൂൂിലൂൂ ഏടറ രൈൂസകൂൂിയൂ
ണൂ്ൂ.അസംഘെിതഫമഖെയിലൂൂ
നിനൂൂൂളൂൂ വായൈൂകളംൂപക
വായൈൂകളംൂഒഴിവാകൂൂൂകഎ
നൂൂതാണൂആേയൂംടചഫയൂൂണൂൂത.ൂ
നിെവിലൂളൂൂ ഫൈഴസൂണലൂൂ
ഫോണൂകളൂൂഅെചൂൂൂതീരൂൂകൂൂൂക
എനൂൂതാണൂഅടൂതൂൂൈെി.സേൂ
രൂൂണൈണയങൂൂളംൂഇങൂൂടനഒ
ഴിവാകൂൂണം.ഇവടയലൂൂാംഒഴി
വാകൂൂാനൂൂവസത്ൂവിടൂൂൂജാമയൂ
തൂൂിലൂളൂൂ വായൈൂ കളൂൂ (എ
ലൂൂഎൈി)ഇതിടോരൂമികചൂൂമാ
രൂൂഗമാണ.ൂേീരൂൂഘകാെഫതൂൂകൂൂൂ
കൂടൂതലൂൂതൂകെഭികൂൂൂംഎനൂൂ

തിനാലൂൂനിങൂൂളൂൂകൂൂ്അതയൂാവ
ശയൂംൈണതൂൂിടൂൂൂഒഴൂകൂൂൂസാ
ധയൂമാകൂൂൂവാനംൂരൈൂതിമാസതി
രിചൂൂെവൂതൂകനിെവിഫെതിലൂൂ
നിനൂൂൂഗണയൂമായികൂറയകൂൂൂൂ
വാനംൂ എലൂൂഎൈി സഹായി
കൂൂൂം.വിവിധബാങൂൂൂകളംൂധന
കാരയൂസൂൂാൈനങൂൂളംൂനലൂൂകൂ
നൂൂ ബിസിനസ് വായൈൂകളംൂ
ഇവിടെ രൈൂഫോജനടപൂൂടൂ
തൂൂാം.
ബാങൂൂ്അധികൂതരൂമായി

സംസാരിചൂ്ൂനിെവിടെവായൈൂ
പൂതൂകൂൂൂകയാണൂ  മാരൂൂഗം.
വായൈൂാ കാൊവധി േീരൂൂഘി
പൂൂികൂൂൂകഫോ വായൈൂാതൂക
വരൂൂധിപൂൂികൂൂൂകഫോ എലൂൂാം
ഇതിലൂടെ സാധയൂമാകംൂ. ഇ
ഫൂപൂഴടൂതൂ രൂദൂൂിമൂടൂൂൂകടള
കൂൂൂറി ചൂൂ്സാമൂൂതൂൂികഫമഖെ
യിലൂളൂൂവരൂൂകൂൂൂ കൂതയൂമായ
അവഫോധമൂണൂൂ്. അതൂ
ടോണൂൂൂ തടനൂൂ കാരയൂങൂൂളൂൂ
കൂതയൂമായിബാങൂൂ്അധികൂത
രൂമായിചരൂൂചൂൂടചയൂൂൂനൂൂതൂമി
കടചൂൂരൂമാരൂൂഗമാണ.ൂഒരൂഉ
ൈഫോകൂൂാവിടനഫോലംൂനി
ഷ്രകൂിയആസത്ികൂൂാരൂടെൈ
ടൂൂികയിലൂൂ ടൈടൂതൂൂാനൂൂ ബാ
ങൂൂൂകളൂൂകൂൂൂതാലൂൂപൂൂരയൂമൂണൂൂാ
കിലൂൂ.അതിനാലൂൂനിങൂൂളൂൂകൂൂ്
ഏറൂൂവംൂ സൗകരയൂരൈൂേമായ
മാരൂൂഗം കടൂണൂതൂൂാനൂൂ അവ
രൂൂകൂൂൂനിങൂൂടളസഹായികൂൂാ
നാവംൂ.

മംൂപബ:മഹീരദൂൂൂരഗൂൂപൂ്ൂടചയരൂൂമാനൂൂആന
ദൂൂ്മഹീരദൂൂൂ.ഫോകംഫോവിഡൂ19ടൂൂൂഭീഷ
ണിയിലൂൂഅകടപൂൂടൂകയംൂഎലൂൂാഫമഖെക
ളംൂഅരൈൂതീകൂൂിതമായകീഴഫൂമലൂൂമറികൂൂ
ലൂകളൂൂകൂ്ൂസാകൂൂൂയംവഹികൂൂൂകയംൂടചയൂൂൂ
ഫൂപൂളൂൂബിസിന സ്സമൂഹതൂൂിടൂൂൂആ
തൂൂവിശേൂാസം ഉണരൂൂതൂൂാനൂളൂൂ ആശയ
ങൂൂളൂമായിആനദൂൂ്മഹീരദൂൂൂ.തടൂൂൂെേൂിറൂൂര
അകൂൂൗണൂൂിലൂടെയാണൂഇകൂൂാരയൂംഅഫേ
ഹംൈങൂൂൂവചൂൂത.ൂ
ഇകൂൂാെതൂൂ് ബിസിനസൂകാരൂൂ ടചഫയൂൂ
ണൂൂഅഞൂൂൂകാരയൂങൂൂളാണൂഅഫേഹംൈറ
ഞൂൂൂതരൂനൂൂത.ൂ

1. നമൂകൂൂിഫപൂൂളൂൂഅമൂെയൂമാടോരൂവിഭവ
സമൂൂതൂൂ്ആരൂൂജൂൂിതമായിരികൂൂൂകയാണ;ൂ
നമൂൂൂടെചൂവടൂടവപൂൂൂകളൂടെരൈൂതിേെനം
എടനൂൂനൂ്ൂവയൂകൂൂമായിഇഫപൂൂളൂൂഅറിയാ
നൂൂൈറൂൂൂം.അതിടൂൂൂടവളിചൂൂതൂൂിലൂൂബിസി
നസ്തരനൂൂൂങൂൂളംൂഫോരൂൂടൂ്ൂഫോളിഫോകളംൂ
പൂനഃൈരിഫോധികൂൂൂക.
2.എലൂൂാതരതൂൂിലൂളൂൂടചെവൂകളംൂഓവ
രൂൂടഹഡസൂംൂവീണൂൂൂംവീണൂൂൂംവിെയിരൂ
തൂൂൂക.
3. ബിസിനസ്ൈങൂൂാളികൂൂളൂൂകൂൂയഫഥഷൂൂംസ
മയംകിടൂൂൂനൂൂസദൂൂരൂൂഭമാണിത.ൂനിങൂൂളൂടെ
ബിസിനസ്ടമചൂൂടപൂൂടൂതൂൂാനൂളൂൂനിരൂൂഫേ

ശങൂൂളൂൂഅവഫോടൂഈഫവളയിലൂൂഅഭയൂര
ഥികൂൂൂക.
4. നിങൂൂളൂടെഓഫോഉൈഫോകൂൂാവൂമായി
ആഴതൂൂിലൂളൂൂവയൂകൂൂിബനൂൂംഊടൂൂിയൂറ
പൂൂികൂൂാനൂൂഈഅവസരംവിനിഫോഗികൂൂൂ
ക.
5. ഇഫപൂൂഴടതൂൂഈരൈൂതിസനൂൂിഎരതൂകാ
െംനീണൂൂൂനിലൂൂകൂൂൂടമനൂൂ്യാടോരൂധാര
ണയൂമിലൂൂ.നിങൂൂളൂടെബിസിനസിടനവള
ടരസാവധാനതൂൂിലൂളൂൂഫോഅഫോഅ
രൈൂതീകൂൂിതമായിവരൂനൂൂകൂതൂൂടനയൂളൂൂ
ഫോആയ തിരിചൂൂൂകയറൂൂതൂൂിനസൂജൂൂമാ
കൂൂിനിരൂൂതൂൂൂക.

ടോചൂൂി: വളരൂൂനൂൂൂ ടോണൂൂിരികൂൂൂനൂൂ
പെഫൂപറൂൂൂൂലൂൂഇ-ടോഫമഴൂസ്പൂൂാറൂ്ൂ
ഫോമായടരൂെലൂൂിടൂൂൂനിഫകൂൂൈസമാ
ഹരണതൂൂിനൂമികചൂൂതൂെകൂൂം.ആേയൂ
റൗണൂൂിലൂൂ 30 ഫോെി രൂൈയൂടെ നി
ഫകൂൂൈമാണൂെഭിചൂൂത.ൂടസഫോയകാ
ൈിറൂൂലൂഇനൂൂൂയയൂടെസരൂൂജ,ൂഫോസനൂൂ
ആരൂൂ ഇസഡൂ കാൈിറൂൂലൂൂ, ടകെിബി
ടനറൂൂ്വരൂൂകൂൂ്എനൂൂീകമൂൂനികളൂൂഫച
രൂൂനൂൂാണൂഈതൂകനിഫകൂൂൈികൂൂൂക.
ടരൂെലൂൂിനടൂറനിെവിലൂളൂൂനിഫകൂൂൈക
രായബിടനകറൂൂ്ൂൂൂ,േബൂൂൂയൂഇഎചൂ്ൂടവ
ഞൂൂൂേരൂൂസ,്സര്ൈൂൗടൂൂ്ടവഞൂൂൂേരൂൂസ്തൂെ
ങൂൂിയകമൂൂനികളംൂആേയൂറൗണൂൂിലൂൂ
ൈടങൂൂടൂതൂൂൂ.
ഏഞൂൂലൂൂ നിഫകൂൂൈകരിലൂൂ മൂ

നൂൂനിരയിലൂളൂൂരാജനൂൂആനദൂൂനൂൂ(മൂ
നൂൂഗൂഗിളൂൂതെവനൂൂ),അനൂൈംമിതൂൂ
ലൂൂ(ശാേി.ഫോംസൂൂാൈകനൂൂ),ആനദൂ്ൂ
െഡൂസാരിയ(എവററൂ്ൂൂൂമസാെഇനൂൂൂയ
ഉെമയംൂഎംേിയംൂ),അരൈൂഫമയരാ
ധാകൂഷണ് (ഓെ ൊകൂസി ഏടറൂൂടൂ
തൂൂ ൊകൂസി ഫോരൂൂഷൂവരൂൂകമൂൂനി

സൂൂാൈകനൂൂ),അമിതൂെഫോടൂൂിയ(ടൈ
യെൂിഎംമൂനൂൂവിൈി),നിതിനൂൂഗൂപതൂ
(ഫൈയൂമണിസൂൂാൈകനൂൂ),രമാകാ
നൂൂ്ശരൂൂമൂൂ(മിരനൂൂൂമൂനൂൂവിൈി),ഭാരതൂ
ചദൂൂ(ആമഫോണൂൂഇനൂൂൂയേയറകറൂൂൂ
രൂൂ),ശാനൂൂിഫോഹനൂൂ(ടെറൂൂസ്ടവഞൂൂൂ
രൂൂസഹസൂൂാൈകനൂൂ)എനൂൂിവരൂൂടരൂെലൂൂി
ടൂൂൂനിെവിലൂളൂൂനിഫകൂൂൈകരാണ.ൂ
ഇഫപൂൂളൂൂ കിടൂൂിയനിഫകൂൂൈഫൂതൂടെ
ടരൂെലൂൂിടൂൂൂആടകമൂെധനം5.5േശെ
കൂൂംഅടമരികൂൂനൂഫോളറായി.
ഐഐെിമംൂപബയിടെപൂരൂൂവ

വിേയൂാരഥിയായ അരൂണൂൂ ഫോധി,
പമഫരൂകാഫോഫറൂൂൂ്സാംസങൂൂ്കമൂൂ
നികളിടെമൂനൂൂഉഫേൂയാഗസൂൂനായരൈൂ
ശാനൂൂ്സജനൂൂ,പൂലൂൂകിതൂഅഗരൂൂവാ
ളൂൂ(കൂവലൂൂഫോം)എനൂൂഐെിഐപൂ
രൂൂവവിേയൂാരഥിബിമലൂൂകാരൂൂണികൂറ
ബൂൂഎനൂൂിവരാണൂടരൂെലൂൂിടൂൂൂസൂൂാൈ
കനൂൂ.

1.6 ഫോെികൂൂൂ മൂകളിലൂൂ േൗ
ണൂൂഫോഡംൂ മാസം അമൂൂതൂ െകൂൂ
തൂൂിനൂമൂകളിലൂൂഉൈഫോകൂൂാകൂൂളൂ

മൂളൂൂ ടരൂെലൂൂആപൂൂ്കഴിഞൂൂ ഒരൂവ
രൂൂഷതൂൂിനൂളൂൂിലൂൂഇരൂൈതൂമെങൂൂൂവ
രധനയാണൂ കാഴചൂവചൂൂത.ൂ തേൂകൂൂ്-
സൗദൂൂരയൂൈരിൈാെതൂൂിനൂളൂൂെിപൂൂൂക
ളൂൂ,നൂതനോഷനൂൂആശയങൂൂളൂൂ,ൈാ
ചകം, ആഫോഗയൂ ഫകൂൂമം, സിനിമാ
ടവബൂഫോനിരൂൈണങൂൂളൂൂ,ഗാരൂൂഹി
കൈരിൈാെനം,യാരതൂഎനൂൂിവസം
ബനൂൂിചൂൂൂ അവരൂടെ ൈരിജൂൂാന
വംൂശൂൈാരൂൂശകളംൂനിരൂൈണങൂൂളംൂ
ൈങൂൂൂടവയകൂൂൂൂനൂൂതിനൂഇനൂൂൂയനൂൂയൂ
വതവനൂൂൂഫചരൂനൂൂപൂൂാറൂൂ്ഫോംആ
യിഇനൂ്ൂടരൂെലൂൂമാറി.
ഉൈഫോകൂൂാകൂൂളൂൂകൂൂ്തങൂൂളൂടെ

സേൂനൂൂംഭാഷയിലൂൂഅഞൂൂൂമിനിടൂ്ൂനീ
ളൂനൂൂവീേിഫോകളംൂ (ഫവൂോഗൂകളൂൂ)

ടെകൂറൂൂ്ൂൂ ഫൂലൂഗൂകളംൂൈങൂൂൂവയകൂൂൂാ
നൂൂടരൂെലൂൂവഴിടോരൂകൂൂൂനൂൂൂ.ജനൂവ
രിമാസതൂൂിലൂൂമാരതൂമായിഅഞൂൂരെ
കൂൂതൂൂിനൂമൂകളിലൂൂ ഉളൂൂെകൂൂസൂ
ഷൂൂാകൂൂളൂൂൈരനൂൂൂണൂൂൂെകൂൂതൂൂിനൂമൂ
കളിലൂൂഉളൂൂെകൂൂങൂൂളൂൂടരൂെലൂൂിലൂൂസൂ
ഷൂൂികൂൂൂകയംൂഇവടയലൂൂാതൂൂതിനംൂ
കൂെി മൂപൂൂതൂ ഫോെികൂൂ് മൂകളിലൂൂ
വയൂൂവരൂൂഷിപൂൂ് കിടൂൂൂകയംൂ ടചയതൂ.ൂ
ടരൂെലൂൂിടൂൂൂപൂൂാറൂൂ്ഫോമിലൂൂഉളൂൂെകൂൂം
ഉണൂൂാകൂൂൂനൂൂ ആയിരഫൂതൂളം ഉൈ
ഫോകൂൂാകൂൂളിലൂൂഏകഫേശം78ശ
തമാനഫൂതൂളം വനിതകളാണ.ൂ
ഫവൂോഗൂകളിലൂൂ രൈൂതിൈാേികൂൂൂനൂൂ ഉ
തൈൂനൂൂങൂൂളൂൂ വാങൂൂൂനൂൂതിനായി
ഫോപൂ്ൂഎനൂൂഒരൂേീചൂൂരൂൂഉണൂ്ൂ.

ലര്ടല്്നികഷ്്പസമാൈരണത്്ിന്മികച്്രപ്തികരണം;
ആദയ്നികഷ്്പം30കോടി

കരുതലിനായി
ഒരുഫിനാൻഷയുലുുപുുാൻുു

ആനന്്്മഹീനന്്്പങ്്്വയക്്്്ന്്പഞ്്സ്നര്ം

നയൂൂേലൂൂഹി:എജിആരൂൂകൂെി
ശികഇനതൂൂിലൂൂ3,354ഫോ
െിരൂൈഫോളംഅെചൂൂൂതീരൂൂതൂൂ
തായി ടൊോഫോണൂൂ-ഐ
േിയവയൂകൂൂമാകൂൂി.അഫതസ
മയംകമൂൂനിയൂടെആടകവ
രൂനൂൂഅഡജൂറൂൂൂൂഡൂഫരൂഗാസ്റ
വനയൂൂ(AGR)6,854ഫോെിരൂ

ൈഫോളമാടണനൂൂാണൂ ടൊ
ോഫോണൂൂ-ഐേിയ നിെ
വിലൂൂ വിെയിരൂതൂൂിയിടൂൂൂളൂൂ
ത.ൂ
ഈകണകൂൂൂകളൂൂ2006-07
സാമൂൂതൂൂിക വരൂൂഷം മൂതലൂൂ
2018-19 വരൂൂഷം വടരയൂളൂൂ
തങൂൂളൂടെഎജിആരൂൂബാധയൂ

തയാണൂകമൂൂനിഇഫപൂൂളൂൂപൂ
റതൂൂൂവിടൂൂത.ൂഎനൂൂാലൂഈക
ണകൂൂൂകളൂൂ മാരൂൂചൂൂ് 6നൂ ടെെി
ഫോംവകൂപൂൂിനൂകമൂൂനിസമ
രൂൂപൂൂിചൂൂിടൂൂൂടണൂൂനൂൂാണൂ ഔഫേൂയാ
ഗികമായിെഭികൂൂൂനൂൂവിവരം.
ടേരരൂൂവരി17നൂ2,500

ഫോെിയംൂ,20നൂ1,000ഫോെി

യംൂ കമൂൂനി സരൂൂകൂൂാരിനൂ
പകമാറിയിരൂനൂൂൂ. എജിആ
രൂൂഅനൂബനൂൂമായബാധയൂത
കളൂൂ സരൂൂകൂൂാരിഫെകൂൂ് അെ
യൂകൂൂൂനൂൂതിനായി സൂരൈൂീം
ഫോെതി കമൂൂനികളൂൂകൂൂ് ന
ലൂൂകിയസമയംഇനൂൂടെഅ
വസാനിചൂൂൂ.

എജിആര്്ക്ടിശികഅടച്്്ത്ടങ്്ിയെന്്്യൊഡാഫോണ്്-ഐഡിെ

ഗോപുനനുുിലതു്ുജി-മാരുുടു്ുബമുുരുുഓഫറിനുുു10വിജയികളുുകുുുളുുഡാറു്ുസണുുനറഡിഗോകാറുകളുനെതാഗകുുലുുദാനംഹൈ
ബിഈഡൻഎംപിയംുനൊചുുിൻുുഗമയരുുസൗമിനിനജയിനംുഗേരുുനു്ുനിരവൈികുുുനുുു.നൊചുുിൻുുഗൊരുുപുുഗറഷൻുുകൗണുുസില
രുുഎം.ജിഅരിഗറുുുുടുുിലുു,കളമഗശുുരിമുനിസിപുുലുുകൗണുുസിലരുുമാരുുടുുിൻുുതായഗകുുരി,ഗോപുനനുുിലതു്ുഗരുുപു്ുനേയരുുമാൻുുഗോ
പുനനുുിലതു്ു,എകുസികയുുടുുിവുഡയറകറുുുരുുഅരജുുൻുുനനുുിലതു്ു,സിഇഒസുഹബരുുപി.എ,അഡമുിനിസ്ഗഗുെറുുിവുമാനനജരുുഗോ
യുഎൻുു.പി,ഉദയുനക.ഗമഗോൻുുതുെങുുിയവരുുസമീപം.

ടോചൂൂി: ഫോപൂ നനൂൂിെതൂൂ്
ജി-മാരൂൂടൂ്ൂതങൂൂളൂടെരൈൂിയടപൂൂ
ടൂൂ ഉൈഫോകൂൂാകൂൂളൂൂകൂൂായി
ഓണം-റംസാനൂൂ-രകൂിസത്ൂമ
സ-്നയൂൂ ഇയരൂൂവിഫശഷസീ
സണൂകളൂൂഫോരൂൂതൂൂിണകൂൂി
അവതരിപൂൂിചൂൂ ജി-മാരൂൂടൂൂ് ബ
മൂൂരൂൂഓേറിടൂൂൂ10ോറൂൂ്സ
ണൂൂടറേിഫോകാറൂകളൂടെ
വിതരണംവിജയികളായജ
യചരദൂൂൂനൂൂ (ഫോഴിഫൂകൂട,ൂ

7582),ബിനൂൂൂഅജികൂമാരൂൂ
(കടൂൂപൂൂന,47357),േിനൂോ
സ്വി. (കലൂരൂൂ,എറണാകൂ
ളം,224543),ടക.വിസൂധനൂൂ
(ഇെപൂൂളൂൂി, എറണാകൂളം,
223283), ബാരൂഎനൂൂ (ക
ലൂരൂൂ, എറണാകൂളം,
216865),അഷറഫൂ ൈി. (ക
ണൂൂൂരൂൂ, 97273),മൂഹമൂൂദൂഷ
േീഖൂടക(ൈടൂൂാമൂൂി,240685),
ബിനീഷ്കൂമാരൂൂവി(ആെപൂൂൂ

ഴ, 133648), സാരംഗൂ എനൂൂ
(കണൂൂൂരൂൂ,102221),സജീവനൂൂ
ൈി.ൈി (വാൊനപൂൂിളൂൂി,
81979)എനൂൂിവരൂൂകൂൂ്നലൂൂകി
ടൂകൂണൂൂ്പഹബിഈേന
എംൈിയംൂ ടോചൂൂിനൂൂ ഫോ
രൂൂപൂൂഫറഷനൂൂഫമയരൂൂസൗമിനി
ടജയിനംൂഫചരൂൂനൂൂ്നിരവഹി
ചൂൂൂ. ടോചൂൂിനൂൂ ഫോരൂൂപൂൂഫറഷ
നൂൂകൗണൂൂസിെരൂൂഎം.ജിഅ
രിഫൂറൂൂൂടൂൂിലൂൂ, കളമഫശൂൂരി മൂ

നിസിപൂൂലൂൂകൗണൂൂസിെരൂൂമാ
രൂൂടൂൂിനൂൂതായഫങൂൂരി,ഫോപൂന
നൂൂിെതൂൂ്രഗൂൂപൂൂ്ടചയരൂൂമാനൂൂ
ഫോപൂനനൂൂിെതൂൂ്,എകൂസി
കയൂൂടൂൂിവൂേയറകറൂൂൂരൂൂഅരൂൂജൂ
നൂൂ നനൂൂിെതൂൂ്, സിഇഒസൂ
പബരൂൂൈി.എ,അഡമൂിനിസ്
ഫരൂെറൂൂിവൂമാടനജരൂൂഫോയൂഎ
നൂൂ.ൈി, ഉേയൂ ടക. ഫമഫോനൂൂ
തൂെങൂൂിയവരൂൂ ചെങൂൂിലൂൂ ൈ
ടങൂൂടൂതൂൂൂ.

കോപ്നന്്ിെത്്്ജി-മാർ്്ട്്്ബമ്്ർ്്ഓഫർ്്കാറ്കളഹകമാറി

ടോചൂൂി: വീടൂൂിെിരൂനൂൂ് തടനൂൂ
ലൂലൂ പഹപൂൂരമാരകൂൂറൂൂിടെ
സാധനങൂൂളൂൂ ൈരൂൂഫചൂൂസ് ടച
യൂൂാനൂൂലൂലൂടവബൂഫറൂൂൂൂരൂൂകൂ
ടൂതലൂൂവിപൂെമായസൗകരയൂ
ങൂൂളഒരൂകൂൂി.
ലൂലൂമാളിടൂൂൂ25കിഫോ

മീറൂൂരൂൂചൂറൂൂളവിലൂൂതാമസികൂൂൂ
നൂൂവരൂൂകൂൂ്ഇനിമൂതലൂൂലൂലൂ
ടവബൂഫറൂൂൂൂറിലൂടെനിഫതൂയാൈ
ഫോഗസാധനങൂൂളംൂഗൂഫോ
ൈകരണങൂൂളംൂ ഇെകൂഫരൂോ
ണികൂഉൈകരണങൂൂളൂടമലൂൂാം
വാങൂൂാനാകംൂ.ടതകൂൂ്ൈശൂൂി
മടോചൂൂിമൂതലൂൂവെകൂൂ്ഫോ
രൂൂതൂൂ്ൈറവൂരൂൂവടരയംൂകിഴ
കൂൂ്കിഴകൂൂമൂൂെംമൂതലൂൂൈെി

ഞൂൂാറൂപവപൂൂിനൂൂ,അങൂൂമാെി
മൂതല ടൈരൂമൂൂാവൂര വടര
യൂമൂളൂൂരൈൂഫേശങൂൂളിലൂൂതാമ
സികൂൂൂനൂൂവരൂൂകൂ്ൂവീടൂൂിെിരൂനൂ്ൂ
ലൂലൂവിടെഇഷൂൂസാധനങൂൂ
ളൂൂവാങൂൂാം.സൂരകൂൂയംൂശൂ
ചിതേൂവംൂ ഉറപൂൂൂവരൂതൂൂിയാ
ണൂസാധനങൂൂളൂൂ ടേെിവരൂൂ
ടചയൂൂൂനൂൂത.ൂ

www.luluwebstore.in  എ
നൂൂ ടവബൂപസറൂൂിലൂൂ കയറി
യാലൂൂവിലൂൂൈനകൂൂൂളൂൂനൂറൂ

കണകൂൂിനൂ സാധനങൂൂളൂടെ
വിശോംശങൂൂളൂൂ െഭയൂമാകംൂ.
ടതരടൂഞൂടൂകൂൂൂനൂൂസാധന
ങൂൂളൂൂടരൂകേിറൂൂ്കാരൂൂഡ,ൂടേ
ബിറൂ്ൂകാരൂൂഡ,ൂടനറൂ്ൂബാങൂൂി ങ,ൂ
ഗൂഗിളഫൈ എനൂൂിവവഴിൈ
ണമെചൂ്ൂഓരൂൂേരൂൂടചയൂൂാം.ഈ
ൈരിധികൂൂൂപൂറതൂൂൂളൂൂവരകൂ്ൂ
ലൂലൂകണകറൂൂൂിടെ ഉതൈൂനൂൂ
ങൂൂളടവബൂഫറൂൂൂൂറിലൂടെവാ
ങൂൂാം. ഇഎംഐ സൗകരയൂ
വംൂെഭയൂമാണ.ൂ

ല്ല്ഹൈപ്്ർമാർക്്റ്്ിലെസാധനങ്്ള്്
ഇനിവീട്്ിെിര്ന്്്വാങ്്ാം

രച്്ക്്െിയം്മത്്്യവം്ഇെച്്ിയം്25കിപോമീറ്്ര്്
ച്റ്്ളവില്ള്്വര്്ക്്്ഓണ്്ലലന്്ലഡലിവെി

ടോചൂൂി: രൈൂളയംനിപൂൂാഭീതി
യിലൂൂനിനൂ്ൂടമടലൂൂകരകയറി
യടൂറിസംഫമഖെആഫോള
തെതൂൂിടെ തിരിചൂൂെിയിലൂൂ
ൈാടെ തകരൂനൂൂൂ.ആറൂമസ
തൂൂിനൂളൂൂിലൂൂ തിരിചൂൂൂവരവൂ
രൈൂതീകൂൂികൂൂണൂൂനൂൂ രീതിൊ
ണൂ ഈ രംഗതൂൂൂളൂൂ ഏജ
നൂൂസികളൂടെരൈൂതികരണം.
ൈതൂൂൂേിവസംടോണൂൂൂ

തടനൂൂ സംസൂൂാന ടൂറിസം
ഫമഖെയകൂൂൂ് 200 ഫോെിഫോ
ളംരൂൈയൂടെനഷൂൂംവനൂൂിടൂൂൂ
ടണൂൂനൂൂ്ടേേഫറഷനൂൂഓഫൂ
ഇനൂൂൂയനൂൂ ഫചംഫബഴസൂ് ഓഫൂ
ടോഫമഴസൂ്ആനൂൂഡൂഇനൂൂേ
സര്െൂി (േികൂൂി) ഫകരള ഫറൂൂൂൂറൂൂ്
കൗണൂൂസിലൂൂ ൈറയൂനൂൂത.ൂ
സംസൂൂാനടതൂൂവെിയഫോ
ടൂൂലൂകടളലൂൂാംഏതാണൂൂ്അെ
ചൂൂൂപൂടൂൂിയനിെയിൊണ.ൂ
ഫോടൂൂലൂൂ,ടൂറിസംഫമഖെ

യിലൂൂ15െകൂൂതൂൂിെധികംഫൈ
രാണൂഫനരിടൂൂ് ഫോെിടചയൂൂൂ
നൂൂത.ൂഅതിലൂൂ50ശതമാനം
ഫൈരൂടെഫോെിഇഫപൂൂളൂൂതൂൂ
ടനൂൂനഷൂൂമായി.ൈെരൂൂകൂൂൂംശ
മൂൂളംടോടൂകൂൂാനൂൂൈറൂൂൂനൂൂിലൂൂ.
വിഫേശതൂൂൂനിനൂൂൂളൂൂടൂറിസം
ബിസിനസ് ൈഴയനിെയിഫെ
കൂ്ൂ വരാനൂൂ ഒനൂൂൂരണൂൂൂവരൂൂഷ
ടമങൂൂിലംൂഎടൂകൂൂൂം.സത്ംഭന
തൂൂിൊയഫകരളതൂൂിടെടൂറി
സംഫമഖെടയരകൂൂടപൂൂടൂതൂൂാ

നൂൂഫകരദൂൂൂ-സംസൂൂാനസരൂൂകൂൂാ
രൂകളൂൂസഹായൈാടകൂൂജൂരൈൂ
ഖയൂാൈി കൂൂണടമനൂ്ൂേികൂൂിൈറ
യൂനൂൂൂ.
അടൂതൂൂ രണൂൂാഴചൂ ഫകരള
ടൂറിസതൂൂിനംൂ നിരൂൂണായക
മാടണനൂ്ൂസംസൂൂാനടതൂൂരൈൂ
മൂഖ ടൂറിസം വാണിജയൂ ഫമള
യായഫകരളരെൂാവലൂൂമാരൂൂടൂൂിടൂൂൂ
(ടകെിഎം) സംഘാെകരായ
ഫകരള രെൂാവലൂൂ മാരൂൂടൂ്ൂ ടോ
പസറൂൂിയൂടെവിെയിരൂതൂൂലൂൂ.
ടൂറിസംഫമഖെയകൂൂ്ൂഫന

രിടൂൂൂളൂൂ ആഘാതമാണൂണൂൂാ
യത.ൂഅഫറബയൂനൂൂരെൂാവലൂൂമാ
രൂൂകൂൂറൂൂൂഫോടെ അടൂതൂൂ മാ
സങൂൂളിലൂൂ നെഫകൂൂണൂൂ ൈെ
അനൂൂാരാരഷൂൂൂടൂറിസംൈരിൈാ
െികളംൂ മാറൂൂി. ഒനൂൂരവരൂൂഷ
ടതൂൂ ൈരിരശൂമംടോണൂൂാണൂ
കഴിഞൂൂവരൂൂഷം58രാജയൂങൂൂ
ടളൈടങൂൂടൂപൂൂിചൂൂ്ഫകരളരെൂാവ
ലൂൂമാരൂൂടൂ്ൂസംഘെിപൂൂിചൂൂത.ൂഈ
വരൂൂഷഫതൂൂതൂ ടസപറൂൂൂംബറി
ൊണൂനെഫകൂൂണൂൂത.ൂ
മാരൂൂചൂൂൂമൂതലൂൂടസപറൂൂൂംബ
രൂൂവടരകൂറഞൂൂതൂ800ഫോെി
രൂൈയൂടെബിസിനസ,് ടൂറി
സം ഫമഖെയിലൂൂമാരതൂം കൂറ
യൂടമനൂൂാണൂ കണകൂൂാകൂൂൂ
നൂൂത.ൂവെിയകണൂൂവനൂൂഷനൂ
കളൂൂ മാറൂൂിവയകൂൂൂൂനൂൂതൂമൂെ
മൂണൂൂാകൂനൂൂ നഷൂൂം ഇതിനൂ
പൂറടമയാണ.ൂ

പത്്്ദിനംനഷ്്ം
200കോടി

ട്െിസംഇെിഞ്്്;
വിലമങ്്ി
ക്മരകംകരിമീന്്
ടോചൂൂി:ടോഫോണഭീതിയി
ലൂൂവിഫോേസഞൂൂാരഫമഖെ
രൈൂതിസനൂൂിയിൊയഫോടെ
കരിമീനിടൂൂൂവിെയിലംൂഇ
െിവ.ൂ ഫോടൂൂലൂകളംൂറിഫോ
രൂൂടൂൂൂകളിലൂമാണൂ കരിമീനൂൂ
കൂടൂതൊ
യി വാങൂൂി
യിരൂനൂൂത.ൂ
സഞൂൂാരി
കളൂടെവര
വൂ കൂറ
ഞൂൂഫോ
ടെ റിഫോ
രൂൂടൂൂൂകളൂൂക
രിമീനൂൂവാങൂൂൂനൂൂിലൂൂ.ടവറൂൂ്ൂൂ
ഉളൂൂനാെനൂൂ മതൂൂൂയസഹകര
ണസംഘതൂൂിലൂൂ ഇനൂൂടെ
150കിഫോയിഫെടറകരിമീ
നൂൂ ഫറൂൂൂൂകൂൂൂണൂൂ്. ഫനരടതൂൂ
കരിമീനൂൂപൂരൂൂണമായംൂ വി
ലൂൂൈനനെതൂൂിയിരൂനൂൂൂ.ക
രിമീ നിടൂൂൂവിലപൂൂനകൂൊ
നൂൂകിഫോയകൂൂൂ്20രൂൈയാ
ണൂസംഘംകൂറചൂൂത.ൂ
എപൂൂസ്കരിമീനിനൂകി

ഫോയകൂൂ്ൂ460രൂൈയിലൂൂനി
നൂൂൂ440രൂൈയായംൂഎവി
ഭാഗതൂൂിനൂ 410 രൂൈയിലൂൂ
നിനൂൂൂ390,ബിവിഭാഗതൂൂി
നൂ 330 രൂൈയിലൂൂ നിനൂൂൂ
310,സിവിഭാഗതൂൂിനൂ230
രൂൈയിലൂൂ നിനൂൂൂ 210രൂൈ
യൂമാണൂകൂറചൂൂ ത.ൂഅഫതസ
മയംകൂമരകതൂൂ്മതൂൂികൂൂൂ
വിെകൂതിചൂൂൂ.കിഫോയകൂൂൂ്
200രൂൈയായി.

നയൂൂേലൂൂഹി:മൂേീസ്ഇനൂൂടവ
ഫറൂൂൂൂഴസൂ്സരൂൂവീസ്ഇനൂൂൂയയൂടെ
ജിേിൈിവളരൂൂചൂൂാനിരകൂ്ൂടവടൂൂി
കൂൂൂറചൂൂൂ.2019-2020സാതൂൂിക
വരൂൂഷതൂൂിലൂൂ  ഇനൂൂൂയയൂടെ ജി
േിൈിവളരൂൂചൂൂാനിരകൂൂിലൂൂഫരഖ
ടപൂൂടൂതൂൂൂക5.3ശതമാനമായി 
രികൂൂൂടമനൂൂാ
ണൂഫററൂൂിങൂഏ
ജനൂൂസിയായ
മൂേീസ് ചൂ
ണൂൂികൂൂാടൂൂൂനൂൂ
ത.ൂ  എനൂൂാലൂൂ
ടേരരൂൂവരിയി
ലൂൂമൂേീസ്രൈൂ
വചിചൂൂവളരൂൂചൂൂാ
നിരകൂൂ് 5.4 ശതമാനമായിരൂ
നൂൂൂ.

2019 ഏരൈൂിലൂൂമൂതലൂൂേി
സംബരൂൂ വടരയൂളൂൂ കാെയള
വിലൂൂഇനൂൂൂയനൂൂസമൂൂദൂവയൂവസൂൂ
5.1ശതമാനംവളരൂൂചൂൂഫരഖടപൂൂ
ടൂതൂൂി.കഴിഞൂൂവരൂൂഷംഇഫത
കാെയളവിലൂൂ 6.3ശതമാനമാ
യിരൂനൂൂൂ.2019-2020ആേയൂൈാ
േതൂൂിലൂൂ5.6ശതമാനംവളരൂൂചൂൂാ

നിരകൂ്ൂരൈൂതീകൂൂിചൂൂിരൂനൂൂതൂഅ
ഞൂൂ് ശതമാനമായി കൂറചൂൂിരൂ
നൂൂൂ
ടോഫോണപവറസ്കൂടൂ

തലൂൂവയൂാൈിചൂൂതിടനതൂെരൂൂനൂൂ്
കാരയൂമായ സാമൂൂതൂൂിക ഇെി
വൂണൂൂായതായി ഫററൂൂിങൂ ഏജ

നൂൂസി അഭി
രൈൂായടപൂൂടൂൂൂ.ദൂ
രിതബാധിത
രാജയൂങൂൂളിടെ
ആഭയൂനൂൂരഉൈ
ഫോഗ ആവ
ശയൂംകൂറയൂനൂൂ
തൂവയൂാൈാരഫമ
ഖെയിടെ വി

തരണതൂൂിനംൂചരകൂൂൂകളൂടെ
യംൂ ഫസവനങൂൂളൂടെയംൂ അ
തിരൂൂതൂൂി കെനൂൂൂളൂൂ വയൂാൈാര
ടതൂൂ തെസടപൂൂടൂതൂൂൂനൂൂൂടവ
നൂൂൂം മൂേീസ് ഇനൂൂവഫറൂൂൂൂഴസൂ്
സരൂൂവീസ്അഭിരൈൂായടപൂൂടൂൂൂ.എ
നൂൂാലൂൂ2020-2021സാമൂൂതൂൂി
കവരഷൂതൂൂിലൂൂമൂേിസ്രൈൂവ
ചിചൂൂവളരൂൂചൂൂാനിരകൂ്ൂ5.8ശളത
മാനവൂമാണ.ൂ

ഇന്്്യയ്ടെവളര്്ച്്ാനിരക്്്
വീണ്്്ംക്റച്്്മ്ഡീസ്

കലെലോെീപഡ
അപന്വഷണെിപപ്്ര്്ട്്്:
രണ്്ാെിരംപോെി
കണാനില്്
ബംഗളൂര:ൂകഫേഫോേിഫേ
എനറൂരൂൂപരൂൈസസ്സൂൂാൈക
നൂൂവിജിസിദൂൂാരതൂൂയൂടെആ
തൂൂഹതയൂകൂ്ൂൈിനൂൂാടെനെനൂൂ
ഫോരൂൂഡൂഅഫനൂേഷണതൂൂിലൂൂ
270മിെയൂനൂൂഫോളറിടൂൂൂ(ഏ
കഫേശംരണൂൂായിരംഫോെി
ഫോളംഇനൂൂൂയനൂൂരൂൈ)യൂടെ
കൂറവൂകമൂൂനിഅകൂൂൗണൂൂിലൂൂ
കടണൂൂതൂൂി.റിഫപൂൂരൂൂടൂൂ്ഉെനൂൂ
പൂറതൂൂിറങൂൂൂടമനൂൂൂമാണൂ
സൂചന.സിേിഎലൂൂിടൂൂൂഏഴൂ
യൂണിറൂൂൂകളിലൂൂനിനൂൂ്ഈ
തൂകഅനൂൂരിചൂൂസൂൂാൈകനാ
യവി.ജി.സിദൂൂാരൂൂതൂൂയൂടെ
യംൂഅഫദൂൂഹതൂൂിടൂൂൂകൂടംൂ
ബതൂൂിടൂൂൂഉെമസൂൂതയിലൂ
ളൂൂസൂൂാൈനങൂൂളൂടെയംൂസേൂ
കാരയൂഅകൂൂൗണൂൂൂകളിഫെകൂൂ്
മാറൂൂിയതായിമാധയൂമങൂൂളൂൂറി
ഫപൂൂരൂൂടൂൂ്ടചയതൂിടൂൂൂണൂൂ്.
കഴിഞൂൂവരൂൂഷംജൂപെ

യിൊയിരൂനൂൂൂമംഗളൂരൂവിനൂ
സമീൈംഫനരതൂാവതിനേിയിയി
ലൂൂചാെിവിജി59കാരനായ
സിദൂൂാരൂൂതൂൂആതൂൂഹതയൂടച
യതൂത.ൂരാജയൂതൂൂൂംവിഫേശ
തൂൂൂം3000തൂൂിഫെടറശാഖക
ളൂളൂൂബിസിനസ്സംരഭതൂൂി
ടൂൂൂത െവനായിവളരൂൂനൂൂസി
ദൂൂാരൂൂതൂൂയൂടെആതൂൂഹതയൂഇ
നൂൂൂയനൂൂബിസിനസ്ഫോകടതൂൂ
ടെടൂൂികൂൂൂനൂൂതായിരൂനൂൂൂ.തിക
ചൂൂൂംഅരൈൂതീകൂൂിതമായിസി
ദൂൂാരൂൂതൂൂപൂഴയിലൂൂചാെിആ
തൂൂഹതയൂടചയൂൂൂകയായിരൂനൂൂൂ.

ലസപോെകാരിറ്്ല്ഇന്്്യയ്ലെസര്്ജ,്പോസന്്ആര്്ഇസഡ്
കാരിറ്്ല്്,ലകെിബിലനറ്്്വര്്ക്്്എന്്ീകമ്്നികള്്പെര്്ന്്ാണ്

ഈത്കനിപഷ്്രിക്്്ക.ലപ്െല്്ില്്്നിലവില്ള്്നിപഷ്്രകരാെ
ബിലനകസ്്്്്്,ഡബ്്്യ്ഇഎച്്്ലവഞ്്്വര്്സ,്സപ്ര്ൗട്്്ലവഞ്്്വര്്സ്

ത്െങ്്ിെകമ്്നികളം്ആദയ്ൌണ്്ില്്രലക്്ട്ത്്്.

ബിസിനസില്്
നിലവിലലലെലവ്കളില്്
ഒഴിവാക്്ാനാവ്ന്്വലെല്്ാം
ഒഴിവാക്്്ക
എന്്തിനം്ഇപപ്്ള്്
പര്സക്്ിപെലെയ്ണ്്്.
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രാലകുുാട:ുകൊവോണകയഗരു
തിവോധികുുാൻുു ഗരുതിവോധം
തീർുുകുുുനുുതിനുസർുുകുുാർുുആ
വിഷ്കുുരിചുു'വഗുേകുു്ദകെയി
ൻുു'-കാമുുയികുുുഭാരമായിഎ
കുകസസ് ഓഫീസുകളിലംു
കെകുു്വോസുുുുുകളിലംുഉവദുയാ
രസുുർുുകുുും,സദുുർുുേകർുുകുുും
കകകഴുകുനുുതിനുളുുസൗ
കരയും ഏർുുകപുുടുതുുുനുുതിനു
വകരളവസുുുുറു്ുഎകുകസസ്സുുുുാ
ഫു അവോസിവയഷൻുു രാല
കുുാടുജിലുുകമുുിറുുി വനതുതവും
വഹികുുും. സൗകരയുമുളുു ഓ
ഫീസുകളിൽുുകകകഴുകുനുു
തിനുളുു സൗകരയുവംുഅലുുാ
തുുിടതുു്സാനികറുുസറംുഏ
ർുുകപുുടുതുുും.'വഗുേകു്ുദകെയി
ൻുു'രരിരാടിയുകടജിലുുാതലഉ
ദഘുാടനം രാലകുുാടു എകു
കസസ് ടവറിൽുു േി.വവണു
വോലകുറിപു്ുനിർുുവഹിചുുു.എ
കുകസസ് ടാസ്കു വോഴുസി

നുളുുമാസ്കുകളുുഎകുകസ
സ്സർുുകുുിളുുഇൻുുസ്കരകറുുുർുു
രി.അനിൽുുകുമാർുു നിർുുവഹി
ചുുു. എകുകസസ് സുുുുാഫു അ
വോസിവയഷൻുു ജിലുുാ ഗരുസി

ഡണുു്എൻുു.സവുതുഷ്അധയു
കുുനായികസഗകുടുുറിഎം.എൻുു.
സുവരഷ്ോബുസവുാരതവംു,
വി.ആർുു.സുനിൽുുകുമാർുുനദുുി
യംുരറഞുുു.

കൊറോണജാപഗ്തയിൽത്ശ്ര
50  പേ രി ൽ ക ൂട ൂത ൽ ഒ ര ൂമി ചൂ്ൂ ക ൂട ര ൂതൂ
തുശുർ:കോതുയിടങുുളികലആ
ളകുുുടുുംനിയഗതുുുികുുുനുുതിനായി
തുശുർറവനയുുജിലുുയുകടരരിധി
യിൽവരുനുുമുഴുവൻഓഡിവറുു
റിയങുുള,കലുുുയാണമണുുരങുുള,
കണകവൻഷൻകസുുുറുകള,ക
മുുുയുണിറുുിഹാളുകളഎനുുി വയി
ൽഒരുമിചു്ുകുടാവുനുുരരമാവധി
ആളുകളുകടഎണുും50ആയിനി
ജകപുുടുതുുിജിലുുാദുരതുുനിവാര
ണ അവോറിറുുി കെയർമാനായ
ജിലുുാകലകറുുുർഎസ്ഷാനവാസ്
ഉതുുരവിടുുു.ഈനിയഗതുുുണംലം
ഘിചു്ുനിശുുിതഅൻരതി ൽകുടു
തൽവരർഒരുമിചു്ുകുടുനുുരകുും
യുകുുകമനു്ുവോനുുുനുുവിധതുുി
ൽആളകുുുടുുകതുുരിരിചുുുവിടു
നുുതിനുആവേയുമായനടരടികള
സവുീകരികുുാൻ ജിലുുാ വോലീസ്
വമധാവിതുശുർസിറുുി/റുറൽഎ
നുുിവകരചുമതല കപുുടുതുുി.കുടാ
കതഅതതുജിലുുാവോലീസ്വമധാ
വിമാർ ആവേയുകപുുടുനുു രകുും ഗരു
സത്ുതസുുാരനങുുളികലകവദയുുതി
കണകുുനംുജലവിതരണവംുവിവഛുുദി

കുുാൻകഡരയുുടുുിെീഫുഎഞുുിനീയർ,
വകരളസംസുുാനവിദയുുഛുുകുുിവോർ
ഡുലിമിറുുഡ,ുതുശുർ,തുശുർ/സുഗരു
ണുുിംഗുഎഞുുിനീയർ,വകരളവാടുുർഅ

വോറിറുുി,രിഎചു്ുസർകുുിള,തു
ശുർഎനുുിവർകു്ുനിർവദുുേംന
ൽകി.തുടർനുുുംനിർവദുുേങുുള
ലംഘികുുകപുുടാൻ സാധയുതയു
കണുുനുു്ജിലുുാ വോലീസ് വമധാ
വിമാർകുകുജിലുുാ കമഡികുുൽ
ഓഫീസർ (ആവോരയും) -കന 
വോധയുകപുുടുനുുരകുുംഉവദുയാര
സുുർ ആവേയുകപുുടുനുു മുറ
യകുു്ുേനുുകപുുടുുസുുാരനങുുളു
കടഗരുവർതുുനകലസൻസ്റദു്ു
കെയുുുനുുതിനംുഅവപുടുുി സീ
ൽകവകുുാനംുേനുുകപുുടുുതവദുു
േസവുയംഭരണസുുാരനകസഗകു
ടുുറിമാകരചുമതകപുുടുതുുി.
വിവിധആരാധനാലയങുുളികല
ഉതുുവങുുള, കരരുനുുാളുകള
എനുുിവവോടനുേനുുിചുുുളള
വിേവുാസരരമായ ആൊര െട
ങുുുകള നടതുുുനുുതിനാവേയു
മായവയുകുുികകളമാഗതുംഉളകപുു
ടുതുുിഅവനടവതുുണുുതാണ.ു

കുടാകതവോഷയാ ഗതുകള,കുടുുഗരുാർ
തുുനകള,മരണാനതുുരെടങുുുകളമു
തലായവയിലംുഇവതനടരടിഗകുമംത

കനുു രാലികുുണം. വമൽപുുറഞുുവയി
വലതിലംുഅതയുാവേയുതുുിലധികംആ
ളകുുാർരകങുുടുകുുുനുുുഎനുുുവോനുുി
യാൽഅവകരരിരിചുുുവിടാൻവോലീ
സ,്ആവോരയുവകുപുുുകളകുു്അതതു
ഗരുവദേകതുുഎകുസികയുുടുുീവുമജിസ്വഗുട
റുുുമാരുകട നിർവദുുേഗരുകാരം നടരടി
സവുീകരികുുാവുനുുതാണ.ു
ജിലുുയിൽ വോലി കെയുുുനുുഇതരസം
സുുാനകോഴിലാളികളകു്ുഅവരവരു
കടമാതുഭാഷയിൽവോധവൽകുുരണ
സവദുുേങുുളവാടു്ുസ്ആപു്ുഗരുുപുുുകള
വഴിയംു മറുുും ഉെിതമായ മാർഗുുങുുളി
ലംുനൽകാൻജിലുുാവലേർഓഫീസ
കറചുമതലകപുുടുതുുി.
ഈഉതുുരവിനുമാർചു്ു31വകരഗരുാേ
ലയുമുണുുായിരികുുും.ഈ ഉതുുരവു ലം
ഘികുുുനുുവർകകുുതികരയംുലംഘികുുാ
ൻ വഗുരരിപുുികുുുനുുവർകകുുതികരയംു
േനുുകപുുടുു നിയമങുുളിവലതിനുപുറ
വമ ദുരതുു നിവാരണ നിയമതുുികല
കസകുുൻ51,56എനുുീവകുപുുുകളഗരു
കാരംകുടിേികുുാനടരടികളസവുീക
രികുുുകമനുുുംഅറിയിചുുു.

റ്പേക്്്ദകെയിന
രദ്്തിആരംഭിച്്്

വടക്്ാഞച്്രി:
വകരളസർകുുാ
രംു ആവോരയു
വകുപുുും കൊ
വോണ കവറ
സികന തടയു
നുുതിനുആവി
ഷക്രിചുു വഗുേ
കുു്ദകെയിൻആേയംജന
ങുുളിൽഎതുുികുുുവാൻ,വട
കുുാവഞുുരിസർവീസ്സഹക
രണോങുു്വാകുുാവഞുുരിേ
സുുുുാൻുുുി ൽകകവുതുുിയാ
കുുവാൻകവളുുവംുവോപുു്
ഹാൻഡുസാനിറുുസർഎനുുീ
സൗകരയുങുുളഒരുകുുി.ോ
ങുു്ഗരുസിഡൻറുഎൻ.ടി.വേ
േിവോർഡുകമമുുർഎം.എ.
വവലായുധൻ, കസഗകുടുുറി
കക.രി. മദനൻ സി.രി.എം.
ഏരിയ കസഗകുടുുറിരി.എൻ.
സുവരഗദുുുൻരകങുുടുതുുു.
മണുുുതുുി: വഗുേകുു് ദ കെയി
ൻഅകനുുുനിൽകുുാംകൊ
വോണകയഅകറുുാംരവ:െീ
ഫുവിപുു്കക രാജൻഎഐ
കവഎഫുഒലുുുർമണുുലംക
മുുിറുുിയുകട വനതുതവുതുുിൽ
കൊവോണകവറസികനതി
വര മണുുുതുുിയിൽ സംഘടി
പുുിചുു രരുരാടി ഉദഘുാടനം
നിർവഹിചുുുസംസാരികുുുക
യായിരുനുുു അവദുുഹം. എ
ഐകവഎഫു ഒലുുുർ മണുു
ലംകമുുിറുുിനിർമിചുുമാസ്കുു്
മണുുലം കസഗകുടുുറികനിഷ്
കൻെീഫുവിപു്ുകകരാജനുന
ൽകി.
കൊട്ങ്്ല്്്ർ: നരരസഭയി
ൽകകാവോണവയുാരനംതട
യുനുുതികുുുഭാരമായിവഗുേ
കുു്ദികെയിൻരരിരാടികുു്
തുടകുും.നരരസഭയികലആ
വോരയു വിഭാരതുുികുുു വന
തുതവുതുുിൽ കോതുസുുല
ങുുളിലംുസുുാരനങുുളിലംു
വോപുു്ഉരവോരിചുു്കകക
ഴുകുനുുതിനുളുുസൗകരയുമാ
ണുഏർകപുുടുതുുിയിടുുുളുുത.ു
ഇതികുുുഭാരമായിനരരസ

ഭഓഫീ
സിനു
മുൻരി
ലംു െ
തുുപുുുര
നരര
സഭേ
സ് സുുുുാ

ുുുിലംു കിഴകകുു നടയിലംു
കതകകുുനടയിൽകാളീേവുരി
തിവയുുറുുറിനു സമീരതുുുളുു
േസ് വുറുുുപുുിലുളകപുുകട ര
ണുു്വകഗദുുുങുുളിലംുരടിഞുുാ
കറനടയിൽറസുു്ുുഹൗസിലംു
വടകകുുനടയിൽേസ്വറുുുു
പുുിലംുനരരസഭകലഗേുറി-
റീഡിങുു്റുമിലുകമലുുാംകക
കഴുകി വുതുുിയാകുുുനുുതി 
നു ആവേയുമായ സൗകരയു
കോരുകുുിയിടുുുണുു്.
കഹൽതുു് സുപുുർകവസർ
കകവിവോരാലകുഷണ്ൻ,
ജുനിയർ കഹൽതുു് ഇൻ
സക്രകുുർമാരായ സലീം,
ഐ.വി.രാജീവു എനുുിവർ
വനതുതവുംനൽകി.
ചാലക്്്ടി:എൻജിഒയുണി
യൻൊലകുുുടിഏരിയകമുു
റുുിയുകടവനതുതവുതുുിൽൊ
ലകുുുടിയികല വിവിധ സർ
കുുാർ ആഫീസുകളകുു് മു
മുുിൽവഗുേകു്ുദകെയിൻസം
വിധാനംഒരുകുുി.ൊലകുുുടി
മിനി സിവിൽ വസുുുുഷനു മു
മുുിൽ ജിലുുാ രഞുുായതുു്
അംരംഅഡവു.കക.ആർ.സു
വമഷ് ഉദഘുാടനം കെയതു.ു
യുണിയൻഏരിയകസഗകുടുു
റിസി.എൻ.ദിവനഷ്അധയുാ
കുുതവഹിചുുു.ജിലുുാകസഗകുടുു
റിവയറുു്അംരംഎം.കക.ോ
ബ,ുഎസ.്നവീൻ,കക.ആർ
ോബുഎനുുിവർസംസാരി
ചുുു. ൊലകുുുടി ഐ.ടി.ഐ,
കക.എസ.്ഇ.േി, കലഗരുസി
ആശുരഗതുി തുടങുുിയ ഇട
ങുുളിലംുവഗുേകുു്ദകെയിൻ
കക വുതുുിയാകുുാനുളുു
സംവിധാനംഒരുകുുിയുടുുുളുു
ത.ു

എൻജിഒയ്ണിയൻചാലക്്്ടിഏരിയകമ്്റ്്ിയ്ലടസനത്
തവ്ത്്ിൽസപ്േക്്്ദലചയിൻൈംെിധാനംചാലക്്്ടിമിനി
ൈിെിൽസസ്്്്ഷന്മ്മ്്ിൽജില്്ാരഞ്്ായത്്്അംഗംഅഡവ്.
ലക.ആർ.സ്സമഷ്ഉദഘ്ാടനംലചയ്്്ന്്്

തുശുർ:വൊവിഡു19വോരഗരു
തിവോധഗരുവർതുുനങുുളുകട
ഭാരമായിഅതതുതവദുുേസവു
യംഭരണസുുാരനങുുളിൽവാ
ർഡു തലതുുിൽസാനിറുുറി /
ശുെിതവു വോധവൽകുുരണ
തുുിനായി ഗരുവതുയക കമുുിറുുി
രുരീകരികുുാൻ ജിലുുാ കല
കറുുുർഎസ്ഷാനവാസ്നിർ
വദുുേിചുുു. വൊവിഡു19വോര
കുതുസംേനുുിചുുുംവോരഗരു
തിവോധ ഗരുവർതുുനങുുകള
സംേനുുിചുുുംവോരലകുുണ
മുളളവർരാലിവകുുണുുകാരയു
ങുുകളസംേനുുിചുുുംഅനാ
വേയുഭീതികളഒഴിവാവകുുണുു
തിവല കുുായംുകോതുജനങുു
കളവോധവൽകുുരികുുുനുുതി
നുവവണുുലഘുവലഖകളവി
തരണംകെയുുണം.
ഗരുായാധികയുംമുലംഅവേത

യനുഭവികുുുനുുവർ, മാനസി
കകവലുുുവിളി വനരിടുനുുവർ
എനുുിങുുകന നിർവദുുേങുുള
രാലികുുാൻ ഗരുാപതുരലുുാതുു
വയുകുുികകള ഗരുവതുയകംനിരീ
കുുികുുുനുുതിനംുഅവർകുുാ
വേയുമായമരുനുു്,ഭകുുണംമു
തലായ കാരയുങുുള ആവേയു
കമങുുിൽഎതുുിചുുുകൊടുകുുു
നുുതിനുളളനടരടികളംുസവുീ
കരികുുണം.കുടാകതഅതതു
രഞുുായതുു് തലതുുിൽ അ
ധിവസികുുുനുു ഇതരസം
സുുാനകോഴിലാളികളിൽഭാ
ഷാരരമായി ആേയവിനിമ
യംരരിമിതമായിടുുുളളസാഹ
െരയുതുുിൽഭാഷരരിജുുാനം
ഉളളവകരകുടിഉളകപുുടുതുുി
വോധവൽകുുരണം നടതുു
ണം.ഇടവവളകളിൽസവുവദേ
തുുുവോയി മടങുുിവരുനുുവ

രുകട ആവോരയുസുുിതി സമ
ഗരുമായനിരീകുുണതുുിനു/ര
രിവോധനയകുുു് വിവധയമാ
കുുണം.അതതുതവദുുേസവുയം
ഭരണസുുാരനങുുളുകടതല
ങുുളിൽ റിലീജയുസ്കമുുിറുുിക
ളരുരവൽകുുരിചുു്ഉതുുവങുു
ളആൊരങുുളായി രരിമിത
കപുുടുതുുി നടതുുുനുുതിനു
വവണുു നടരടികള സവുീകരി
കുുണം.ഇതിവലകുുായിഅത
തുത വദുുേസവുയംഭരണരരിധി
യിൽവരാനിരികുുുനുുഉതുുവ
ങുുള സംേനുുിചുു് കലണുുർ
തയുുാറാകുുിആയതികുുുഅടി
സുുാനതുുിൽ നടരടികള
സവുീകരികുുുനുുതിനുഎലുുാത
വദുുേസവുയംഭരണസുുാരന
ങുുളുകടയംു കസഗകുടുുറിമാ ർ
ഗേുദുു കെലുവുതുണുുതാകണ
നുു്അറിയിചുുു.

തദദുുശസുുാപനങുുൾശുചിതവു
കമുുിറുുിരുപീകരികുുണം

എംറ്ല്യ്കമന്്്്
എക്ൈ്റെഞ്്ിൽ്്
പ്കമീകരണങ്്ൾ്്
ഏര്്ക്പ്ട്ത്്ി
രാലകുുാട:ു കൊവോണ വോര
വയുാരന ഗരുതിവോധതുുികുുു
ഭാരമായിജിലുുയികലഎംവലുു
യകുമു്ുുഎകസുവ്െഞുുുകളികല
തുുുനുുകോഴിലവനുവഷകരുകട
എണുും രരിമിതകപുുടുതുുുനുു
തിനുഗകുമീകരണങുുളുുഏർുുകപുു
ടുതുുി.
മുഴുവൻുു അവനുവഷണങുുളംു
കടലിവോണുുമുവഖനമാഗതുംന
ടതുുകണനുു്എംവലുുയുകമഞുു്
ഓഫീസർുുഅറിയിചുുുവോണുു
നമുുറുകളുു  0491 2505204 -
രാലകുുാടു , 0492 2222309 -
ആലതുുുർുു,0492224297-െി
റുുുർുു, 0492 4222508 - മണുുാ
ർുുകുുാട,ു0466 2960089 - കൊ
ർുുണുുുർുു, 9961465569 -ഇ.എ.
ഐ.േി. അടുുപുുാടി എംവലുു
യകുമുു്ുരജിസവ്ഗുടഷൻുു,പുതു
കുുൽുു എനുുിവ
www.eemployment.kerala.gov.in
മുവഖന ഓണുുകലനായി നട
തുുാം.
സമാർുുടുു് വോണുു ഉരവോരി
ചുുും കെയുുാവുനുു താണ.ു എം
വലുുയകുമു്ുുരജിസവ്ഗുടഷൻുു,സ
ർുുടുുിഫികുുറു്ുവെർുുകുുൽുുഎനുുിവ
ഓണുുകലൻുുആയിനടതുുിയ
തിനുവേഷംഗരുിനുുുുംഅസുുൽുു
സർുുടുുിഫികുുറുുുമായി90ദിവസ
തുുിനുളളിൽുുഎംവലുുയകുമുു്ു
ഓഫീസുകളിൽുുഎ തുുിയാൽുുമ
തിയാവംു.

ഇരിങുുാലകുുുട: വൊവിഡു 19
കനഗരുതിവോധികുുാൻുുകോതു
വിരണിയിൽുു മാസ്കുകളുുകുു്
കുുാമവംു ഉയർുുനുു വിലയംു
അനുഭവകപുുടുനുു സാഹെരയു
തുുിൽുുപുനരുരവോരികുുാവു
നുുതുണികളുുകൊണുുുളുുമാ
സ്കുകളുുപുറതുുിറകുുിഇരി
ങുുാലകുുുട വോഷയുൽുു കവ
ൽുുകഫയർുുകോകസറുുി. ഇുുു
ർുുകനറുുിൽുുനിനുുുംലഭയുമായവി
വരങുുളുു കവചുു് കോകസറുുി
യുകടസുുുുിചുുിങുു്കസുുുറിൽുുത
യുുാറാകുുിയ മാസ്കുകളുു ആ
യുർുുവവദാശുരഗതുിയിൽുുസൗജ
നയുമായി വിതരണം കെയതു.ു
കോകസറുുി ഗരുസിഡുു്ു അ
ഡവുഎംഎസ്അനിൽുുകുമാർുു

വിതരവോദഘുാടനംനടതുുി.
നരരസഭആവോരയുസുുുുാുുുിങുു്
കമുുിറുുികെയർുുമാൻുുഎ.അബുുു
ളുു േഷീർുു അധയുകുുനായിരു
നുുു.വാർുുഡുകൗണുുസിലർുുഗേുീ
ജസുവരഷ,്വോ.വനഗതുദാസ,്
കോകസറുുി കസഗകുടുുറി കക.
ജി.ഗരുദീപുഎനുുിവർുുആേംസ
കളുുവനർുുനുുു.സീനിയർുുകമഡി
കുുൽുു ഓഫീസർുു വോ.ഗരുീതി
വോസ്സവുാരതവംുവോ.േി
ജുോലകുഷണ്ൻുു നദുുിയംു
രറഞുുു.ച ുടുകവളുുതുുിൽുുക
ഴുകി പുനരുരവോരികുുാവു
നുുമാസ്കുകളുു10രുരയകുുു്
ആവേയുകുുാർുുകുു് നൽുുകിവരു
നുുുകണുുനുുുംകോകസറുുിഅ
ധികുതർുുഅറിയിചുുു.

പ്നര്രറോഗിക്്ാവ്ന്്
മാൈ്ക്പ്റത്്ിറക്്ി

ഇരിങ്്ാലക്്്ടസോഷയ്ൽലെൽലെയർലോസൈറ്്ിപ്റത്്ി
റക്്ിയമാൈക്ില്്്ഉദഘ്ാടനംഅഡവ്.എം.എൈ.്അനിൽക്മാർ
നിർെഹിക്്്ന്്്.

രാലകുുാട:ുകകാവോണകവറ
സ് ോധയുകട രശുുാതുുല
തുുിൽുുമാസ്കികുുുദൗർുുലഭയും
രരിഹരികുുാൻുുജയിൽുുതടവു
കാരംുകുടംുേഗേുീഗരുവർുുതുു
കരംു മാസ്കു നിർുുമാണതുുി
ൽുുസജീവമാകുനുുു. കകാവോ
ണകവറസ്വയുാരനംതടയാ
ൻുുസംസുുാനസർുുകുുാരികുുു
'വഗുേകുു്ദികെയിൻുു'കയുാമുുയു
നികുുുഭാരമായാണുകുടംുേ
ഗേുീ ഗരുവർുുതുുകർുുമാസ്കുനി
ർുുമാണംആരംഭിചുുത.ുകഴുകി
വീണുുുംഉരവോരികുുാൻുുകഴി
യുനുുതുണിഉരവോരിചുുുളുു
മാ സ്കുകളുുജിലുുയുകടവിവി
ധഭാരങുുളിലായിമുപുുതുയു
ണിറുുുകളിലാണുനിർുുമികുുുനുു
ത.ുആവോരയുവകുപുുുമായിസ
ഹകരിചുുും അലുുാകതയംു ഓ
ർുുഡറുകളുുകുുനുസരിചുു്ആവ
േയുകുുാർുുകുു് മാസ്കു എതുുി
കുുാനുളുു യജുുതുുിലാണു
കുടംുേഗേുീഗരുവർുുതുുകർുു.കു
ടുതൽുുനിർുുമുുാണയുണിറുുുക
ളുു ആരംഭികുുാനംു ഉതരുാദ
നംവർുുധിപുുികുുാനുമുളുുനട

രടികളുുആരംഭിചുുുകഴിഞുുു.
10, 15രുരവിലയുളുു മാസ്
കുുുകളാണു വിരണിയികല
തുുികുുുനുുതു.
മലമുുുഴയികല ജിലുുാ ജയിലി
ൽുുരണുു്ദിവസതുുിനികടനിർ
മിചുുതു എഴുനുുുവോളം മാസ്
കുകളാണ.ുരാലകുുാടുജൻുുേി

കുുണുു സൻുുസുുാകുുു വനതു
തവുതുുിൽുുജിലുുാഡയറകുുർുുസി
ജു മാതയുുവംുനാലു കടയുലറി
ങുടീചുുർമുാരംുആദയുംവനിതാ
വുലുകുുിലംു രിനുുീടുപുരുഷ
വുലുകുുിലുമുളുുഎടുു്വരർുുകുു്
മാസ്കു നിർുുമുുാണ രരിേീല
നംനൽുുകി. രണുുുദിവസതുുി

നുളുുിൽുു എഴുനുുുവോളം മാ
സ്കുകളുുനിർമിചുുു.ഇതിനാ
വേയുമായതുണിയംുഇ ലാസുുുുി
കുുുംപുറതുു്നിനുുുംവാങുുി.
ഉരവോരവേഷംഅണുവിമു
കുുമാകുുിവീണുുുംഉരവോരി
കുുാവുനുു രീതിയിലുളുു തു
ണികൊണുുുളുുമാസ്കുുുകളാ
ണുനിർമികുുുനുുത.ുജയിൽുുജീ
വനകുുാർുുകുുും തടവുകാ
ർുുകുുുംമാസ്കുവിതരണംകെ
യതു.ുസാമുഹയുനീതിവകുപുുി
നു കകമാറാൻുു അഞുുുവോ
ളംമാസ്കുുുകളുുതിരുവനതുു
പുരതുു് ജയിൽുു വകുപുു് കഹ
ഡു കവുാർുുവടുുഴുസിവലകുു് അയ
ചുുിടുുുകണുുനുു്ജയിൽുുസുഗരുണുു്
എം. അനിൽുു കുമാർുു രറ
ഞുുു.മാസ്കിനുപുറകമകക
കഴുകുനുുതിനുളുു സാനി
കറുുസർുു നിർുുമികുുാനംു തട
വുപുളുുികളുുകുു് രരിേീലന
വംുനൽുുകി.മുണുുുർുുഐആ
ർുു ടി സിയുകട സഹകരണ
വുതുകടയാണുസാനികറുുസ
ർുു നിർുുമാണതുുിൽുു രരിേീല
നംനൽുുകുനുുത.ു

തടവ്കാര്ംക്ട്ംേപ്രീപ്രവര്്ത്്കര്ം
മാൈ്ക്നിര്്മാണത്്ിൽ്്ൈജീവം

മാസക്ുനിർമികുുുനുുകുടംുേഗേുീഗരുവർുുതുുകർ

കൊറോണ-'റ്പേക്്്ദകെയിന്്'
എക്സൈൈ്ഓഫീസ്കളിൽ്്ൈജ്്ീകരണം

കനത്്ച്ടിൽത്ശ്ർമ്ഗശാലയിലലടാങ്്ിൽനിറച്്ിരിക്്്ന്്ലെള്്ംക്ട്്മായിഎത്്ിക്ടിക്്്
ന്്രക്്ികൾ -കെ.കെ.നജീബ്

'വഗുേകു്ുദകെയിൻുു'രരിരാടിയുകടജിലുുാതലഉദഘുാടനം
രാലകുുാടുഎകുകസസ്ടവറിൽുുനിർുുവുുഹിചുുവപുളു

കകാബോണ
വ്യാജപ്രചരണം:
ഒരാളഅറസ്്്്ിൽ
കൊടുങുുലുുുർ:കകാവോണവയുാ
ജഗരുെരണംഒരാളഅറസുുുുിൽ.
എറിയാടുകുഞുുുമാകുുൻഅ
ബുുുളസലാം(64)ആണുഅറ
സുുുുിലായത.ു
വിവദേതുു്നിനുുുംവനുുഎറി
യാടു സവുവദേിയായ ആളകുു്
കകാവോണഉകണുുനു്ുവയുാജഗരു
െരണംനടതുുിയവകസിലാണു
കൊടുങുുലുുുർഎസ.്ഐ.ഇ.ആ
ർ.കേജുഇയാകളഅറസു്ുുുകെ
യതുത.ുഎറിയാടു വര േസാർ
രളുുിയിൽ നമസക്ാരസമയ
തുുാണരുഗുെരണംനടതുുിയതു
എനുുാൽവിവദേതു്ുനിനുുുംവ
നുുയാളവോകുുറുകടനിർവദുുേ
ഗരുകാരം വീടുുിൽ തകനുു നിരീ
കുുണതുുിൽ കഴിയുകയായി
രുനുുു.
ഇയാളുകടേനുുുവികുുുരരാ
തിഗരുകാരമാണു വക സ് എടു
തുുതു.ഗരുതികയകൊടുങുുലുുുർ
വൊടതിയിൽഹാജരാകുുി.

മംരലംഡാം:തളികകുുലു്ുആദി
വാസിയുവാവികുുുകൊലരാ
തകം ഗരുതികളരിടിയിൽ.േ
നിയാഴെുകവകീടുു്കുഞുുിയാ
ർരതി -വടുുവഞുുരിപുുാറകാടുുി
നുളുുിൽകവചുുുണുുായആഗകുമ
ണതുുിൽതളികകലു്ുവൊളനി
യികല രാജവോരാലകുുു മക
ൻവോഹനൻ(28)കൊലുുകപുു
ടുുിരുനുുു.ഞായാറാഴെു കാല
തുു്കുഞുുിയാർരതിഅയുുപുു
ൻരാടിയിൽമുതവദഹംകിട
കുുുനുുതുകണുു്വോടുുംകോഴി
ലാളികളാണുകോലീസിൽവി
വരമറിയിചുുത.ുകൊലുുകപുുടുുവോ
ഹനകുുു കുടുുാളികളായ രരി
കുുുകവോകടഓടിരകുുകപുുടുുേ
േീഗദുുുവുുുയംു ഉണുുികുഷണ്
വുുുയംുകോഴിയുകടഅടിസുുാ
നതുുിലാണു ഗരുതികകളതിരി
ചുുറിഞുുത.ു കുതയുതുുിനു വേ
ഷം ഉളവനതുുിവലകുു് രകുു
കപുുടുു തളികകുുലുു് വൊളനിയി
കലതകനുുവവലായുധൻ(4l)
സുവദവൻ (28) വവലായുധ
കുുു മകുുളായ കേജു (22)
കസജു(20)തുടങുുിയ4 ഗരു
തികകള ഉളകുുാടുുിൽ നിനുുും
സാഹസികമായാണു എസ.്
ഐനീൽ കഹകുുർ കഫർണാ
ണുുസ,് അഡീഷണൽ എസ.്
ഐ കക.എസുദുുരൻ, എ.എ
സ.്ഐ രതീഷ,് എചുു്.സി അ

ബുുുനാസർസി.രി.ഒമാരായധ
നഞജുയൻ,ജയൻതുടങുുിയ
മംരലംഡാംകോലീസ്സംഘം
രിടികുടിയത.ു
ഒരുവർഷംമുമു്ുേേീഗദുുുൻഇ
രുമുു്വടികൊണുു്വവലായുധ
കനഅടികുുുകയംുകൊലുുകപുു
ടുുവോഹനൻകൊടുവാളകൊ
ണുു്കവടുുിരരിവകുുൽപുുികുുുക
യംു കെയതുതികുുു കവരാ
രയുംനിലനിൽകുുുനുുുണു്ു.കുടാ
കതആനകയവിരടുുാൻ എനുു
വയുാവജനവോഹനനംുകുടുുരംു
ഇടകുുികടഗുഢുകോടുുികുുുനുു
തംുഇതുഇവരുകടഉറകുുതുുി
നുേലയുമാകുനുുതംുരലഗരുാവ

േയുംതാകുുീതുകെയതുിടുുുംകു
ടുുാകുുാതുുതു വവലായുധവന
യംുകുടുുവരയംുഗരുവൊരിതരാ
കുുിഎനുുുംേനിയാഴെുകവ
കുവനുുരവംുഇതുുരതുുിൽഗു
ഢുകോടുുിചുുതാണുആഗകുമണ
തുുിൽകലാേിചുുകതനുുുംഡി.
കവ.എസ.്രി കക.എം. വദവ
സയുരറഞുുു.
വവലായുധകുുു കവടുു് കൊണുു്
ഗുരുതരമായരരിവകുുറുുവോഹ
നവനയംുചുമനു്ുമറു്ുഗരുതികള
ആശുരഗതുിയികലതുുികുുാൻ
ഗേുമം നടതുുികയങുുിലംു ജീപുു്
കിടുുാതാവുകയംു ഇതിനികട
വോഹനൻമരികചുുനു്ുഉറപുുാവു

കയംു കെയതുവോകട മുതവദ
ഹംഅയുുപുുൻരാടിയിൽഉവര
കുുിചുു് വോയതാകണനുുും
കോലീസ്രറഞുുു.
ആഗകുമണതുുിൽ രരികുുുക
വോകടരകുുകപുുടുുേേീഗദുുുകുുു
കോഴിയുകട അടിസുുാനതുുി
ലംു സാഹെരയു കതളിവുകളു
കട അടിസുുാനതുുിലംു ഡി.
കവ.എസ.്രി കക.എം വദവ
സവുയുകടനിർവദുുേഗരുകാരംന
ടതുുിയ രഴുതടചുു അവനുവഷ
ണതുുിലാണുഗരുതികകളരിടി
കുടാനായത.ുകതളികവടുപുുിനു
വേഷംഇനു്ുഗരുതികകളവൊട
തിയിൽഹാജരാകുുും.

കകഎസ്ആർ്്ടിസി
സർ്്വീസ്കള്്
കവട്്ിച്്്ര്ക്്ി
ൊലകുുുടി:കകഎസആ്ർുുടിസി
ൊലകുുുടി ഡിവപുുയിൽുു സ
ർുുവീസുകളുുകവടുുിചുരുകുുി.ല
കുുങുുളുകടനഷുും.കൊവോണ
ഭിതികയതുടർുുനുു്യാഗതുകുുാരി
ലുുാകതവനുുവോകടൊലകുുുടി
യിൽുു എടുു് സർുുവീസുകളുു റദുു്
കെയതു.ുേനി,ഞായർുുദിവസ
ങുുളിൽുുരതിനാലുസർുുവീസുക
ളുുനിറുതുുലാകുുിയിരുനുുു.സ
ർുുവീസ്ഇലുുാതുുാവുനുുവോകട
അഗതുയംുജീവനകുുാരുകടവോ
ലിയംുഇലുുാതാവുകയാണുഗരു
തിദിനംരണു്ുലകുുവതുുളംരു
രയുകടനഷുുമാണുഉണുുാവുനുു
ത.ുനാലുഫാസു്ുുുസർുുവീസംു,നാ
ലുഓർുുഡിനറിസർുുവീസുമാണു
നിറുതുുലാകുുിയത.ുവരംുദിവ
സങുുളിലംുനിയഗതുുുണമുണുുാ
യിരികുുുകമനുു്അധികുതർുുര
റഞുുു.സംസുുാനതു്ുഅൻുുര
തുേതമാനവതുുളംസർുുവീസു
ക ളുുനിറുതുുിവചുുിരികുുുകയാ
ണ.ുഗരുധാനറുടുുുകളിൽുുസർുുവീ
സ്ഗകുമീകരിചുുാണുഇവപുുളുുസ
ർുുവീസുകളുുനടതുുിവരുനുുത.ു

ആദിവാസിയുവാവിനുുുനൊലപാതകം:
പര്തികൾരിടിയിൽ

അറസ്്്്ിലായപര്തികൾ

ബോധവത്കരണം
ഒലുുുർുു: ആകുു്സ് ഒലുുുരംു ജന
കമഗതുിവോലീസംുസംയുകുു
മായി വൊവീഡു വയറസികന
തിരായവോധവൽുുകുുരണവംു
ഗരുതിവോധ കയുമുുയിനംു സം
ഘടിപുുിചുുു.
രരിരാടി ഒലുുുർുുസി.ഐകേ
നുുികജയകുുുബു്ുഉദഘുാടനംകെ
യതു.ുവൊർുുപുുവറഷനികലഎടുു്
ഡിവിഷനുകളിലംു അവിണി
വശുുരിനടതുുറരഞുുായതുുുക
ളിലുമായി12വമഖലകളിലംുമാ
സ്കുുുകളംു, ലഘുവലഖകളംു
വിതരണംകെയതു.ു
ആകുുസ്ഗരുവതുുകരായേിജു
എടകുുുളതുുുർുു,വോമിഒലുുുകുുാ
രൻുു,സി.ആർുുവേഖരൻുു, വോ
ർുുജു രളുുിതുുറ, വോഷിപുളി
കുുൻുുഎനുുിവർുുവനതയുതവുംന
ൽുുകി.

മാസ്ക്നിർമിച്്്നൽകി
കൊടുങുുലുുുർ:എടവിലങു്ുഗരുാമവവദിഗരുവർതുുകർനിർ
മിചുുതുണിമാസക്ുകകമാറി.താലുകുുാശുരഗതുിയിൽവി.
ആർ.സുനിൽകുമാർഎം.എൽ.എ.ആശുരഗതുിസുഗരുണു്ു
വോ:ടി.വി.വോഷിനുനൽകിഉദഘുാടനംനിർവഹിചുുു.എ
ടവിലങു്ുഗരുാമവവദിയുകടമുൻകാലഗരുവർതുുകരായവേ
േിറാം,എം.എസ.്വോഷി,അജയൻതറയിൽ,എം.എസ.്
സജിതു്ുഎനുുിവർവനതുതവുംനലകുി.
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